
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH THUẬN 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  24  /NQ-HĐND 

      

              Bình Thuận, ngày  27 tháng 4 năm 2021 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ  

viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản  

làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 10) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11  năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 

48/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát 

việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

Qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 28/BC-HĐND ngày 16 tháng 4 

năm 2021 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 

28/BC-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị qua 

giám sát về việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 

viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Đối với Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh 

phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận”: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp tục hoàn thiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và đưa vào 

sử dụng có hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế vận hành phần mềm
 

tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh, đồng thời 

thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Quy chế. Trong quá trình vận hành Dự án, tiếp tục 

nghiên cứu, từng bước hoàn chỉnh để tăng cường tính hiệu quả, khả thi của dự 

án, góp phần tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh 

phục vụ công tác quản lý, giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận”: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và 

các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của dự án để 

đầu tư dự án, đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực của tỉnh. Đồng 

thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với Cục Viễn thám 

quốc gia để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho ý kiến về Dự án 

này của tỉnh, đảm bảo sự tương thích giữa phần mềm thuộc Dự án của tỉnh với 

phần mềm thuộc Đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 

673/ĐCKS-ĐC ngày 19/3/2021 của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam. 

3. Chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm bố trí kinh phí (trong điều kiện 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh) để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực 

tiếp quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ 

thông tin và phân tích ảnh viễn thám, đảm bảo việc quản lý, vận hành và sử 

dụng có hiệu quả Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh 

phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận” và Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ 

công tác quản lý, giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận” (khi UBND tỉnh phê duyệt Dự án). 

4. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối 

hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu 

khoa học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám nói 

riêng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường và một số lĩnh vực quản lý nhà nước khác trên địa bàn tỉnh như 

quản lý xây dựng, giao thông, dân cư, môi trường, … 

5. Trong tương lai gần, trước năm 2024, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương theo dõi và định kỳ tổng hợp báo 
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cáo diễn biến rừng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong thời 

gian 07 ngày/01 lần, kịp thời xử lý các vi phạm. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, 

định kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối mỗi năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hiện.  

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện nghị quyết này. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên, Hội đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết 

này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân 

liên quan việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn tỉnh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp 

luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ 

họp chuyên đề (lần 10) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể 

từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                            
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;          

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;                             

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ, 09b) Tấn Duy 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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