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- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng 

chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”, ngày 8/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát 

động Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - Viet Solutions 2020 

nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số để Việt Nam đi đầu về chuyển đổi số, nhằm thông 

qua chuyển đổi số để thay đổi thứ hạng Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam thành 

nước phát triển thịnh vượng.  

Viet Solutions 2020 có mục tiêu tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, giúp giải 

quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, các lĩnh vực mà Viet Solutions 2020 tìm kiếm 

sản phẩm, ứng dụng sáng tạo trong các lĩnh vực viễn thông, y tế, giáo dục, tài 

chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, năng lượng, tài 

nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp... Đây là cuộc thi mang tầm quốc gia 

do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, đồng hành bởi Tập đoàn Viettel, đây 

cũng là cuộc thi cấp quốc gia tổ chức lần đầu tiên và sẽ được tiến hành thường 

niên. Thông tin chi tiết về cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - 

Viet Solutions 2020 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin 

và Truyền thông https://mic.gov.vn và website: http://vietsolutions.net.vn/.  

Tài nguyên và môi trường là ngành điều tra cơ bản đa lĩnh vực, định hướng 

phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa phương thức quản lý, chuyên 

môn nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ số với sự tham gia rộng rãi của tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài 

nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học; chủ 

động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phòng chống và giảm nhẹ 

thiên tai; xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, bền vững. 

Với các ý nghĩa trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức phát động 

hưởng ứng Cuộc thi Viet Solutions 2020 trong ngành, nhằm thiết thực tìm kiếm 

các giải pháp, sản phẩm góp phần thiết thực triển khai Chương trình chuyển đổi 

số ngành tài nguyên và môi trường.  

Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương thực hiện: 

https://www.mic.gov.vn/
http://vietsolutions.net.vn/
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1. Phổ biến, thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển 

đổi số Việt Nam - Viet Solutions 2020 đến tổ chức, cá nhân, đối tác liên quan. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số để giải quyết những 

vấn đề, bài toán, yêu cầu của ngành tài nguyên và môi trường. 

3. Tích cực tham gia cuộc thi Viet Solutions 2020 với các giải pháp, sản 

phẩm tiêu biểu của đơn vị hoặc phối hợp, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá 

nhân, đối tác. 

Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phối hợp, hỗ trợ 

và phát hiện, tham mưu cho Bộ biểu dương, khen thưởng những tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân đóng góp tích cực đồng hành tìm kiếm các giải pháp và đóng góp 

hiệu quả cho chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và 

chuyển đổi số quốc gia nói chung. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực 

hưởng ứng có trách nhiệm, hành động thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu ngành 

tài nguyên và môi trường đáp ứng tiêu chí chuyển đổi số vào năm 2025, góp phần 

hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số theo Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Thứ trưởng; 

- Đảng uỷ Bộ; Công đoàn Bộ;  

- Đoàn TNCS HCM Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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