
 Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính
1
 

Nội dung 

sửa đổi 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp, gia hạn, cấp 

lại, cấp đổi chứng 

chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ 

hạng II 

Căn cứ 

pháp lý 

- Trường hợp cấp chứng 

chỉ: 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

- Trường hợp gia hạn, cấp 

lại, cấp đổi chứng chỉ: 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Chưa quy 

định 

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 

14/6/2018. 

 - Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019. 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021. 

2 

Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ 

Căn cứ 

pháp lý 

Ngay trong ngày làm việc 

hoặc theo thời gian thống 

nhất với bên yêu cầu cung 

cấp 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công, XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

33/2019/TT-

BTC ngày 

10/6/2019 

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 

14/6/2018. 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019. 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021. 

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 

10/6/2019 của Bộ Tài chính. 

 

                                                           
1
 TTHC đã được Công bố tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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