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GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TÌNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 6941/QĐ-UBND ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc 

phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;  

Căn cứ Hướng dẫn số 13491/HĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ văn bản số 5929/UBND-VP ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Kho số 

tư liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di động”. 

Căn cứ Báo cáo số 153/BC-STTTT ngày 11/8/2021 của Sở Thông Tin và 

Truyền Thông về kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của 

đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp phần mềm Kho số tư liệu chuyên ngành 

Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di động”, 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Nâng cấp phần 

mềm Kho số tư liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di 

động” với những nội dung chính như sau: 
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1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Cơ quan tư vấn và lập đề cương dự toán chi tiết: Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường. 

3. Mục tiêu, quy mô 

a) Mục tiêu 

- Xây dựng 02 ứng dụng trên thiết bị di động (App mobile) Quản lý kho tư 

liệu tài nguyên và môi trường (gọi tắt là App mobile Kho số) trên nền tảng Android 

và iOS để phục vụ công tác tra cứu, khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, tư liệu 

ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tư liệu của người dân và doanh nghiệp 

thông qua App mobile. 

- Kết nối, chia sẻ tư liệu của ngành với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân 

dân các cấp theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

b) Quy mô 

Nội dung thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Kho số tư liệu chuyên 

ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di động” chủ yếu thực hiện tại 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và hoạt động với quy 

mô trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng 

công nghệ thông tin chủ yếu 

a) Giải pháp kỹ thuật công nghệ lựa chọn  

STT CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN 

1 Hệ điều hành 
- Android 

- iOS 

2 Ngôn ngữ lập trình 
- Kotlin (cho hệ điều hành Android) 

- Swift (cho hệ điều hành iOS) 

3 Nền tảng phát triển ứng dụng Native App Development   

4 Bảo mật Toàn bộ 

 

b) Chức năng phần mềm xây dựng 
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STT Chức năng Ghi chú 

1 Đăng nhập hệ thống  

2 Tìm kiếm tư liệu  

3 Tìm kiếm tài liệu đính kèm  

4 Tìm kiếm hồ sơ  

5 Tìm kiếm hồ sơ bằng QR code  

6 Thống kê  

7 Kết nối thông tin với cổng dịch vụ công  

5. Kinh phí thực hiện: 296.414.267 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi 

sáu triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, hai trăm sáu mươi bảy đồng) 

6. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh, đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

7. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường. 

8. Thời gian thực hiện: 6 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo thực hiện 

nội dung xây dựng trong đề cương và dự toán chi tiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám 

đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm  thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                             
- Như điều 4; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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