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- Về cấp chứng 

chỉ hành nghề 

đo đạc và bản 

đồ hạng II: 10 

ngày làm việc, 

kể từ ngày 

đăng tải kết 

quả sát hạch và 

xét cấp chứng 

chỉ hành nghề. 

- Về gia 
hạn/cấp lại/ 
cấp đổi chứng 
chỉ hành nghề 
đo đạc và bản 
đồ hạng II: 
Trong thời hạn 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Địa chỉ: số 
609, đường 
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Trung, 
phường 

Phan Thiết, 

thành phố 
Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 
Quang 

Không  

- Luật Đo đạc và 
bản đồ năm 2018; 
- Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 

của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật đo đạc và 
bản đồ; 
- 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 
ngày 13/3/2019 
của Chính phủ 
quyđịnh chi tiết 
một số điềucủa 
Luật Đo đạc và 

bản đồ. 

x x   

                                        
1 Sửa đổi, bổ sung theo: 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều 
của Luật Đo đạc và bản đồ. 
- Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Địa chỉ: số 
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Quang, tỉnh 
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Thông tư số 

196/2016/T

T-BTC; 

Thông tư số 

33/2019/TT-

BTC ngày 

01/6/2019 

của Bộ Tài 

chính 

- Luật Đo đạc và 
bản đồ năm 2018; 
- Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 
của Chính phủ 

quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật đo đạc và 
bản đồ; 
- 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 

ngày 13/3/2019 
của Chính phủ 
quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Đo đạc và bản đồ. 

x x   

 

 
 

 

 

                                        
2 Sửa đổi, bổ sung theo: 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều 
của Luật Đo đạc và bản đồ. 
- Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi c hức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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