
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

* Trường hợp cấp mới Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

Cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ và giải quyết 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đối tượng thực hiện Các tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ có 

trụ sở chính đóng trên địa bàn Thành phố  

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

Số lượng: 02 bộ hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản 

đồ (theo Mẫu số 01); 

2. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định 

chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ (đối với 

đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có ngành nghề đo đạc bản đồ (đối với tổ chức 

kinh tế); 

3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao 

động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh 

về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, 

quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng; 

4. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao 

động hoặc quyết định tuyển dụng của nhân viên kỹ 

thuật đo đạc bản đồ; 

5. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về 

văn phòng làm việc, sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc 

bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao 

thiết bị, công nghệ. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Phí, lệ phí Không 

Căn cứ pháp lý Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ 

về hoạt động đo đạc và bản đồ. 

 

 

 

 

 

 



* Trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

và giải quyết 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

Số lượng: 02 bộ hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 03); 

2. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng 

lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng 

minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình 

công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng; 

3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng 

lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân 

viên kỹ thuật đo đạc bản đồ được bổ sung so với 

thời điểm được cấp phép; 

4. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về 

văn phòng làm việc, sở hữu thiết bị, công nghệ đo 

đạc bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp 

giấy phép gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển 

giao thiết bị, công nghệ; 

5. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 

(Bản sao). 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Phí, lệ phí Không 

Căn cứ pháp lý Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính 

phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 

Trên đây là nội dung hướng dẫn hồ sơ và thủ tục hành chính cơ bản để Quý khách hàng 

tham khảo. Hồ sơ chi tiết sẽ được VN CONSULT hướng dẫn và hỗ trợ Quý khách hàng 

soạn thảo/hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ.  

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Phòng 205B Tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Số điện thoại: 024 6682 9898 

Hotline: 090 323 6646 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Website: vnconsult.com.vn 
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