
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                 /STNMT-ĐĐBĐVT Khánh Hòa, ngày            tháng 12 năm 2017 

V/v báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 

2017. 
 

 Kính gửi: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản 

đồ; 

Thực hiện Công văn số 1064/ĐĐBĐVN-CSQL ngày 13/12/2017 của Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam về việc thực hiện chế độ báo cáo trong 

hoạt động đo đạc và bản đồ, 

Để kịp thời tổng hợp số liệu và lập báo cáo gửi UBND tỉnh và Cục Đo đạc, 

Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các 

đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: 

Thông báo cho UBND cấp xã thực hiện việc báo cáo hiện trạng các công trình 

xây dựng đo đạc trên địa bàn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 

số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện việc tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã và lập báo cáo hiện trạng 

các công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/01/2018 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. 

2. Các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh: 

Thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại 

Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

05/01/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

Địa lý Việt Nam. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thực hiện đăng bản tin báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2017 (kèm 

theo file số Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và Công văn số 1064/ĐĐBĐVN-CSQL ngày 13/12/2017 của Cục 

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam) trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Tài nguyên và Môi trường để các đơn vị liên quan tham khảo và thực hiện. 
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Thực hiện việc báo cáo các nội dung tại Điểm d và Điểm đ, Mục 1, Phần I, 

Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi về Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám 

trước ngày 05/01/2018 để tổng hợp. 

Lưu ý: 

 Các đơn vị tham khảo thông tin thực hiện việc báo cáo hoạt động đo 

đạc và bản đồ năm 2017 và các văn bản quy định kèm theo tại Cổng 

thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (Địa 

chỉ: http://stnmt.khanhhoa.gov.vn/); 

 Ngoài bản giấy gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: 14 

Hoàng Hoa Thám, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang), đề nghị các đơn vị gửi 

file số báo cáo về địa chỉ mail pddbdvt.stnmt@khanhhoa.gov.vn để 

tổng hợp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTCNTT (t/h); 

- Lưu: VT, ĐĐBĐVT (Huy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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