
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 hành chính của UBND cấp huyện 

Đối tượng thực hiện Tổ chức, đơn vị 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ 

Số lượng 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

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

của đơn vị đo đạc (Theo mẫu); 

2. Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sử dụng đất; 

3. 05 bộ bản đồ và 01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ; 

4. - Trường hợp sử dụng vốn ngân sách (bổ sung Văn bản 

thẩm định khảo sát thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục 

đo đạc và bản đồ của cơ quan có thẩm quyền). 

Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc 

Phí, lệ phí Không 

Căn cứ pháp lý - Luật đất đai 2013; 

- Nghị định 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 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


