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       Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường  

                        các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

 

Thực hiện dịch vụ công cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Nghị 

định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam thông báo việc tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn, cấp bổ sung giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ và truy cập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội và 

đăng ký kinh doanh phục vụ công tác thẩm định hồ sơ như sau: 

1. Tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và 

bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 

Tại điểm b khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn, cấp bổ 

sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định gửi đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên thông với hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

qua dịch vụ bưu chính.  

Trong thời gian các hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa liên thông với hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau: 

- Hình thức trực tuyến qua trục liên thông quốc gia kết nối hệ thống quản lý 

văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm văn bản đề nghị cấp phép, biên 

bản thẩm định, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạng số. 

- Hình thức qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ: Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam, số 2 Phố Đặng Thùy Trâm, Quận Bắc Từ Liêm, 



Thành phố Hà Nội gồm văn bản đề nghị cấp phép, biên bản thẩm định, hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ dạng giấy. 

2. Truy cập cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh và bảo hiểm xã hội 

Việc tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh của các tổ chức đề nghị cấp phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ, quá trình đóng bảo hiểm xã hội phục vụ công tác 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện 

qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Trong thời gian hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa liên thông với hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc tra cứu được thực hiện trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ 

https://dichvucong.monre.gov.vn. Tài khoản để truy cập, khai thác thông tin là tài 

khoản được đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tài liệu hướng dẫn kèm 

theo). Để được phân quyền khai thác thông tin, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập danh sách gửi văn bản về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường. Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó 

Giám đốc Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc 

gia; email: ntanh_ccntt@monre.gov.vn; điện thoại: 0978336989. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo); 

- Văn phòng Bộ (để phối hợp); 

- Cục Công nghệ thông tin và DLTNMT (để phối hợp); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, CSQL.  

 

 

CỤC TRƯỞNG 

        

   

 

 

 

Hoàng Ngọc Lâm 
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