
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 01 năm 2021 

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

2020. 
 

 Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 13607/UBND-XDNĐ ngày 

28/12/2020 về việc thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ theo yêu cầu của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 

17/12/2020; 

Căn cứ quy định tại Điều 4, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối 

hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Các Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo theo Mẫu số 02, Phụ 

lục I, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ. 

Lưu ý: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND cấp xã 

báo cáo tình hình mốc đo đạc trên địa bàn quản lý theo mẫu số liệu tại Mục 4, Phần 

I, Mẫu số 02, Phụ lục I, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính 

phủ. 

2. Các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh: 

Các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh lập báo cáo theo Mẫu 

số 01, Phụ lục I, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ. 

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 2020 (kèm 

theo file số Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ) trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các đơn vị liên quan 

tham khảo và thực hiện. 



Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi 

báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (gửi kèm file số về địa chỉ mail 

pddbdvt.stnmt@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 10/01/2020 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

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

hiện./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lưu: VT, ĐĐBĐVT (Huy). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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