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Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Công văn số 5336/UBND-CNXD ngày 30/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt “Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển 

hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2020-2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về Ứng dụng và phát triển hệ thống công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

Hệ thống cung cấp thông tin đất đai trên Web là sản phẩm thuộc hạng mục 

Xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát 

triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh 

Trà Vinh năm 2021, bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm được vận hành 

trong hệ thống thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Hệ thống được xây dựng dưới dạng website công bố thông tin giúp cơ quan, 

tổ chức, người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công 

trình quy hoạch và thông tin đất công trên web, hiện đã thực hiện tại 04 huyện 

Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống đã xây dựng và tạo điều kiện 

để các cơ quan, tổ chức, người dân dễ dàng tiếp cận và tra cứu thông tin, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kính đề nghị quý cơ quan hỗ trợ đăng liên kết website: 

http://tnmttravinh.gov.vn:882/travinh_webgis_datdai/ lên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh và cổng thông tin điện tử các huyện Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, 

Cầu Ngang để công bố rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa 

bàn tỉnh. 

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- UBND huyện Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang. 
 

http://tnmttravinh.gov.vn:882/travinh_webgis_datdai/


Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ cho 04 huyện Châu Thành, Càng 

Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, mỗi huyện 400 tờ bướm tin hướng dẫn tìm hiểu thông 

tin đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trên liên kết website: 

http://tnmttravinh.gov.vn:882/travinh_webgis_datdai/,  để nơi trung tâm hành 

chính công của các huyện cho các tổ chức và cá nhân tham khảo sử dụng. 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Phòng TN và MT các 
huyện Châu Thành, 
Càng Long, Cầu Kè, Cầu 
Ngang; 
- Phòng QLĐĐ; 
- VPĐKĐĐ; 
- TTPTQĐ; 
- Lưu: VT, CNTT. 

 

 
 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Quốc Tuấn 

 

 

(để biết) 
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