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GIỚI THIỆU
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Ngày 13 tháng 3 năm 2019,

Chính phủ ban hành Nghị định số

27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết

một số điều của Luật Đo đạc và

bản đồ.

Nghị định quy định chi tiết 12

nội dung được giao trong Luật Đo

đạc và bản đồ.

Nghị định có hiệu lực thi hành

từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2019/NĐ-CP 

Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Đo đạc và bản đồ



BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP
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Nghị định 27/2019/NĐ-CP gồm 55 Điều, 09 Chương:

Chương I: Những quy định chung 

Chương II. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia 

Chương III. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ 

địa hình quốc gia 

Chương IV. Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc

Chương V. Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

Chương VI. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Chương VII. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Chương VIII. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Chương IX. Điều khoản thi hành
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Kèm theo Nghị định là 02 Phụ lục, trong

đó:

Phụ lục số I quy định 19 biểu mẫu phục

vụ cho công xác xây dựng các báo cáo liên

quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; các

biên bản bàn giao mốc đo đạc, hành lang bảo

vệ mốc đo đạc tại thực địa, thông tin, dữ liệu

sản phẩm đo đạc và bản đồ; các mẫu đơn đề

nghị cấp/gia hạn/cấp lại/cấp đổi giấy phép

hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu giấy phép

hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ;

Phụ lục số II quy định về ký hiệu cơ quan

cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP



NỘI DUNG CƠ BẢN 

CỦA NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP
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C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9



Chương I. Những quy định chung 
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Chương này gồm 4 điều quy định về:

Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng áp dụng

Giải thích từ ngữ

Báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ 

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9



Các vấn đề cần lưu ý của Chương I
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 Về giải thích từ ngữ: Nghị định giải thích 

một số từ ngữ có tính chuyên ngành ĐĐBĐ 

nhằm giúp cho việc hiểu và vận dụng thống 

nhất trong quá trình thi hành Luật như:

Điểm đo đạc quốc gia. Mô hình geoid...; 

Việt hóa một số thuật ngữ tiếng Anh như: 

Trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục, 

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục, 

phương pháp ĐĐBĐ.

 Về báo cáo hoạt động ĐĐBĐ: đối tượng lập 

báo cáo hàng năm về ĐĐBĐ gồm: các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ có hoạt động ĐĐBĐ, UBND cấp tỉnh; kỳ 

báo cáo tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12



Chương II. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia
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Chương này gồm 5 điều quy định về: 

Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia

Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia

Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia

Số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh

quốc gia

Công bố số liệu các mạng lưới đo đạc 

quốc gia



Các vấn đề cần lưu ý của Chương II
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 Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

gồm:

 Hệ thống trạm tham chiếu cơ sở hoạt động 

liên tục

 Hệ thống trạm tham chiếu hoạt động liên 

tục.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách

nhiệm hoàn thiện hệ thống số liệu các

mạng lưới đo đạc quốc gia trong thời

hạn 03 năm kể từ ngày Luật Đo đạc và

bản đồ có hiệu lực để công bố sử dụng

thống nhất trong toàn quốc



Chương III: Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia
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Chương này gồm 2 điều quy định về: 

 Nội dung CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia

 Cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia.



Các vấn đề cần lưu ý của Chương III
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 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình 

quốc gia phải được cập nhật đầy đủ, chính xác đảm 

bảo kịp thời; 

 Khi cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được cập nhật, 

bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ tương ứng được cập 

nhật đồng thời

Về chu kỳ cập nhật:

 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phải được cập nhật 

định kỳ 5 năm/lần

 Dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư được cập nhật 

định kỳ hàng năm

 Cập nhật ngay đối với dữ liệu biên giới quốc gia, địa 

giới hành chính được thực hiện khi có sự thay đổi



Chương IV: Xây dựng, vận hành, bảo trì 

và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc
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Chương này gồm 8 điều quy định về:

Xây dựng công trình hạ tầng đo đạc

Vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc

Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây 

dựng, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác 

công trình hạ tầng đo đạc

Hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc

Trách nhiệm bảo vệ công trình hạ tầng đo 

đạc

Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc



Các vấn đề cần lưu ý của Chương IV

13

 Tổ chức, cá nhân được tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành, 

bảo trì, khai thác trạm định vị vệ tinh quốc gia, trạm định vị vệ tinh 

chuyên ngành.

 Hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc phải được xác lập trong 

quá trình xây dựng công trình hạ tầng đo đạc. Việc cắm mốc giới để 

xác định và công bố công khai ranh giới hành lang bảo vệ công trình 

hạ tầng đo đạc thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, ranh 

giới hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc được xác định trên 

bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã.

 Sau khi hoàn thành xây dựng mốc đo đạc, chủ đầu tư làm biên bản 

bàn giao hiện trạng mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại 

thực địa cho UBND cấp xã với sự có mặt của chủ sử dụng đất có liên 

quan 

 Đảm bảo thực hiện đúng quy trình di dời, phá dỡ công trình hạ tầng 

đo đạc



Chương V: Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
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Chương này gồm 5 điều quy định về:

Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ

Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ

Bảo mật thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ

cho tổ chức, cá nhân trong nước

Trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ 

với tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ



Các vấn đề cần lưu ý của Chương V
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 Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ cơ bản phải giao 01 bộ dữ 

liệu số và 01 bộ gốc in trên giấy cho Cục ĐĐBĐ và TTĐL VN 

trong thời hạn không quá 30 ngày sau khi nghiệm thu hoàn 

thành

 Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ chuyên ngành phải giao 

nộp cho Cục ĐĐBĐ và TTĐL VN 

 Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ 

phải xác nhận nguồn gốc bản sao 

 Quy định về trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

ĐĐBĐ với tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nước ngoài

 Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐBĐ 

thông báo về sai sót, không phù hợp thực tế phải thông báo 

cho tổ chức cung cấp



Chương VI: Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

quốc gia (NSDI)
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Chương này gồm 5 điều quy định về:

Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 
triển khai thực hiện NSDI

Chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát 
triển NSDI

Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
về NSDI

Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa 
lý

Xây dựng, vận hành Cổng Thông tin không 
gian địa lý Việt Nam



Các vấn đề cần lưu ý của Chương VI
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 Chiến lược xây dựng NSDI do Chính phủ phê duyệt, được lập 

cho giai đoạn 10 năm và được lập đồng thời với chiến lược 

phát triển ngành đo đạc và bản đồ.

 Chiến lược xây dựng NSDI được phân công cho các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thực 
hiện

 Khuyến khích sự thâm gia của tổ chức, cá nhân, cộng đồng xây 
dựng và phát triển NSDI, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử 
dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

 Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ xác định danh mục tiêu chuẩn, QCKT và 
phân công thực hiện

 Mỗi loại dữ liệu không gian địa lý chỉ do một cơ quan, tổ chức 
triển khai thu nhận, cấp nhật và lưu trữ



Các vấn đề cần lưu ý của Chương VI
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 Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND 
cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện xây 
dựng, phát triển NSDI Dữ liệu không gian 
địa lý do các cơ quan, UBND cấp tỉnh 
được kết nối, tích hợp với Cổng Thông 
tin không gian địa lý Việt Nam

 Bộ TNMT trình Thủ tướng CP ban hành kế 
hoạch triển khai xây dựng và Quy chế 
quản lý, vận hành Cổng Thông tin không 
gian địa lý Việt Nam

 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 
VN có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận 
hành Cổng Thông tin không gian địa lý 
Việt Nam



Chương VII: Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 
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Chương này gồm 13 điều quy định về:

Danh mục hoạt động ĐĐBĐ phải có giấy phép

Giấy phép hoạt động ĐĐBĐ 

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

Gia hạn giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Cấp lại giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Cấp đổi giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

Thu hồi giấy phép hoạt động ĐĐBĐ 

Nội dung, thời điểm đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép 

hoạt động ĐĐBĐ



Các vấn đề cần lưu ý của Chương VII 

20

 13 nội dung hoạt động ĐĐBĐ phải có giấy phép

 Thời hạn của giấy phép

 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

 Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

 Quy trình, nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động ĐĐBĐ

 Quy định về thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

 Quy định về lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ

 Quy định về thu hồi giấy phép hoạt động ĐĐBĐ 

 Nội dung, thời điểm đăng tải thông tin về tổ chức được cấp 

giấy phép hoạt động ĐĐBĐ



Chương VIII: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

21 Chương này gồm 11 điều quy định về:

Danh mục hành nghề ĐĐBĐ

Thời hạn, nội dung cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ, nội dung sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề

Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Gia hạn chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Thu hồi chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

Nội dung, thời điểm đăng tải thông tin của cá nhân được cấp 

chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ



Các vấn đề cần lưu ý của Chương VIII
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 Danh mục hành nghề ĐĐBĐ phải có chứng chỉ hạng I, hạng II

 Quy định về sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ, nội 

dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:

 Kiến thức pháp luật: đề sát hạch chung cho tất cả các nội dung, 

chỉ thực hiện 01 lần 

 Kinh nghiệm nghề nghiệp: sát hạch riêng cho từng nội dung, đề 

sát hạch chọn theo nhóm nội dung

 Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ

 Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

 Quy trình thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ

 Quy định về nội dung, thời điểm đăng tải thông tin của cá nhân 

được cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐBĐ
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 Nội dung sát hạch gồm 2 phần: Sát hạch kinh 

nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật

 Hình thức sát hạch: trắc nghiệm

 Thời gian: 45 phút

 Đề thi sát hạch gồm 40 câu hỏi, gồm 24 câu hỏi về 

kinh nghiệm nghề nghiệp và 16 câu hỏi về kiến 

thức pháp luật có liên quan đến nội dung đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề

 Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, 

trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề 

nghiệp là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức 

pháp luật là 40 điểm. 

 Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên thì 

đạt yêu cầu xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Các vấn đề cần lưu ý của Chương VIII
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Quy định về các cá nhân được miễn sát 

hạch được quy định tại khoản 3 Điều 44 

như sau:

Miễn sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp đối 

với đo đạc bản đồ viên hạng II hoặc tương 

đương trở lên

Miễn sát hạch kiến thức pháp luật về đo đạc 

và bản đồ đối với cá nhân có trình độ đại học 

trở lên chuyên ngành luật; cá nhân là Tổ 

trưởng, Tổ phó, Thư ký Ban soạn thảo, Tổ biên 

tập của ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội hoặc 

Chính phủ.

Các vấn đề cần lưu ý của Chương VIII



Chương IX. Điều khoản thi hành

25

Chương này gồm 3 điều quy định về:

Hiệu lực thi hành

Điều khoản chuyển tiếp 

Trách nhiệm thi hành. 
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Trân trọng cảm ơn!
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Thảo luận


