
THỦ TỤC KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU 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, đơn vị 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

Số lượng: 01 bộ bao gồm: 

1. Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 

của đơn vị đo đạc; 

2. Văn bản chấp thuận địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu 

lập dự án đầu tư, giới thiệu địa điểm hoặc điều chỉnh 

quy hoạch của cấp có thẩm quyền (Đối với trường hợp 

bản đồ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất mới, 

chuyển mục đích sử dụng đất) (Bản sao); 

3. Số liệu điểm đo đạc cơ sở hoặc bản đồ địa chính (nếu có 

trong khu vực đo vẽ); Tài liệu kiểm tra, nghiệm thu của 

đơn vị đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện công trình sản 

phẩm đo đạc: chất lượng, khối lượng, phương pháp thực 

hiện; hợp đồng đo đạc bản đồ (Bản sao); 

4. 01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ, gồm: sổ đo lưới 

các cấp, sổ đo chi tiết, sơ đồ lưới, kết quả bình sai lưới 

tọa độ, ghi chú điểm tọa độ địa chính, bản đồ thể hiện 

đầy đủ các lớp thông tin theo quy định; 

5. 05 bộ bản đồ giấy (theo mẫu). 

Thời hạn giải quyết - Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với trường hợp phạm vi nghiên cứu theo tuyến hoặc 

quy hoạch vùng: không quá 20 ngày làm việc. 

Phí, lệ phí Không 

Căn cứ pháp lý - Luật đất đai 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 



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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