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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Năm 2018, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã chủ trì 

xây dựng và hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó có 01 Luật, 01 Nghị định, 10 Thông tư được ban hành, cụ thể: 

- Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội 

khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua.  

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm 

thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ 

bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền 

lãnh thổ trên các sản phẩm bản đồ. 

- Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm 

tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

- 07 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh 

tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ, trong đó có 02 tỉnh khu vực phía 

Bắc là Bắc Ninh và Hà Nam. 

Theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam được Bộ giao chủ trì xây dựng 01 Nghị định và 08 Thông tư; phối hợp 

với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trình 01 Thông tư, cụ thể như sau: 
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- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ: đã gửi đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

và đang tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đang 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý. 

- Đang xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đo đạc và bản đồ; đã gửi đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ; đang tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp 

phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. 

- Đã ban hành 05 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 

thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền các tỉnh, 

thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Đang trình 

Bộ xem xét, ký ban hành 02 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn 

văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ các tỉnh: Hải 

Dương, Hưng Yên. 

2. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ 

Năm 2018, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã triển khai 

công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại 03 tỉnh, thành 

phố là Hải Phòng, Điện Biên và Yên Bái. Căn cứ Công văn số 6444/BTNMT-TTr 

ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận 

kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục được giao kiểm 

tra trên địa bàn 05 tỉnh, trong đó có 02 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc. Tới thời điểm 

báo cáo, Cục đã thành lập và đang thực hiện Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về đo đạc và bản đồ tại các tỉnh Bắc Giang kế hoạch. Đoàn kiểm tra trên địa 

bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện trong Quý III theo kế hoạch được giao. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định 

chi tiết của Luật tại các tỉnh Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Quảng Ninh. 

- Tích cực triển khai Kế hoạch thi hành Luật Đo đạc và bản đồ theo Quyết 

định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng Chiến 

lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Hạ tầng dữ liệu không gian 

địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 tại các tỉnh Lạng Sơn và 

Hà Tĩnh. 
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- Nhiệm vụ Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và 

xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính: hiện đã phối hợp với Bộ Nội vụ 

giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên 

Huế; tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải phòng, đồng thời đã báo cáo Bộ Nội vụ 

phương án Phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam; 

- Nhiệm vụ Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính các tỉnh, thành 

phố năm 2019 đã hoàn thành: Hệ thống bản đồ hành chính cấp tỉnh được xuất bản 

mới sẽ là một tài liệu chính thức để các cơ quan Nhà nước, các trường học và nhân 

dân sử dụng; làm cơ sở giúp các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương nghiên 

cứu quản lý lãnh thổ, lập các phương án quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội và là tài liệu làm bản đồ nền để xây dựng các thể loại 

bản đồ chuyên đề khác, kịp thời phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

các địa phương. 

- Nhiệm vụ Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội: hiện đã xây dựng xong cơ 

sở dữ liệu nền địa lý và thành lập bản đồ; đang đóng gói theo quận, huyện để bàn 

giao cho thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng phục vụ các mục đích phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

- Nhiệm vụ Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị: đã hoàn thành và bàn giao cho tỉnh phục vụ cho việc lập Quy hoạch 

phân khu xây dựng vùng lõi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để làm cơ sở pháp 

lý phục vụ thu hút đầu tư và quản lý quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đo đạc và bản đồ để trình Bộ trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2019 

theo Kế hoạch; hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và trình Bộ theo đúng Kế hoạch. 

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc 

và bản đồ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc và bản đồ.  

- Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại thành 

phố Hà Nội. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng Chiến 

lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Hạ tầng dữ liệu không gian 

địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

- Xây dựng Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2019. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương cần thực hiện các nội dung sau: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động đo đạc và bản 

đồ, đặc biệt đẩy mạnh tổ chức giám sát, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức, cá nhân 

vi phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ. 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định 415/QĐ-

TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) thực hiện việc tổng kết Chiến lược phát triển 

ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020, đồng thời cung cấp các thông 

tin phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và 

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

 

 

                                                            CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ 

                                                              VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ;  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRẢ LỜI VĂN BẢN, KIẾN NGHỊ CỦA UBND, 

STNMT CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC 

(Ban hành Kèm theo Công văn số                /ĐĐBĐVN-CSQL ngày        tháng 6       

năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) 

 

Từ năm 2018 đến nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

đã nhận được 01 văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Cục đã 

trả lời vướng mắc của Sở liên quan đến quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ. 

 

STT 
ĐỊA PHƯƠNG/ 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT GHI CHÚ 

1 Tỉnh Hà Tĩnh   

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Tĩnh đang triển khai 03 dự án lĩnh 

vực Tài nguyên nước: (1) Điều tra, 

lập danh mục các nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; (2) Điều tra, khoanh 

định vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

(3) Xây dựng, cập nhật kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khi 

hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đên 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

và một số nội dung phần việc, sản 

phẩm thuộc dự án Tài nguyên Môi 

trường, các dự án khác trên địa bàn 

tỉnh có thành lập bản đồ chuyên đề, 

chuyên ngành trên nền bản đồ địa hình. 

Quá trình thực hiện các nội dung 

này còn có ý kiến khác nhau, một sô 

đơn vị tư vấn có đề nghị là không 

cần Giấy phép Hoạt động đo đạc 

bản đồ. Hiện nay Nghị định số 

45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

của Chính phủ về hoạt động đo đạc 

và bản đồ đang có hiệu lực thì việc 

lập thiết kế kỹ thuật dự toán, triển 

khai thi công và giám sát kiểm tra 

nghiệm thu nội dung này có cần 

Giấy phép Hoạt động đo đạc bản đồ 

không? Đến thời điểm Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ về hoạt động đo đạc và 

bản đồ quy định danh mục các hoạt động 

dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy 

phép.  

Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đo đạc và bản đồ quy định 

danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ 

phải có giấy phép. Nghị định có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/5/2019. 

- Nếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt 

động đo đạc và bản đồ đang có hiệu lực, 

việc lập thiết kế kỹ thuật dự toán, triển 

khai thi công và giám sát kiểm tra 

nghiệm thu nội dung này cần phải có 

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

theo Danh mục quy định tại Nghị định 

nêu trên. 

- Khoản 13 Điều 29 Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP quy định “Đo đạc, 

thành lập bản đồ công trình” thuộc các 

lĩnh vực chuyên ngành, trừ các nội dung 

quy định tại khoản 10, khoản 11, khoản 

12 Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.  

- Khi thực hiện thiết kế, thi công, giám 

sát, kiểm tra nghiệm thu một số phần 

công việc của các dự án khác mà sản 

phấm đầu ra là bản đồ (có đo đạc hoặc 

không đo đạc thêm số liệu nhưng được 
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STT 
ĐỊA PHƯƠNG/ 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT GHI CHÚ 

Đo đạc và bản đồ có hiệu lực thì 

Khoản 13“Điều 29 được hiểu như 

thế nào? Qui định của khoản này có 

bao gồm các công việc đo đạc, 

thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên 

ngành không? 

Ngoài ra một số phần công việc của 

các dự án khác mà sản phấm đầu ra 

là bản đồ (có đo đạc hoặc không đo 

đạc thêm số liệu nhưng được bổ 

sung, điều chỉnh biên tập thành bản 

đồ) thì nội dung này có cần Giấy 

phép Hoạt động đo đạc bản đồ 

không (thiết kế, thi công, giám sát 

kiểm tra nghiệm thu). 

Với những vướng mắc trên, kính đề 

nghị Cục đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin Địa lý Việt Nam xem xét và 

hướng dẫn làm rõ để Sở có cơ sở chỉ 

đạo, thực hiện. 

bổ sung, điều chỉnh biên tập thành bản 

đồ) thì cần phải có giấy phép (căn cứ vào 

Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ 

quy định tại Điều 29 Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP để đối chiếu xem nội 

dung nào cần phải có giấy phép). 

 

 

 


