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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    

             
Số:           /QĐ-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức  

về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ  

sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 

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

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Chương trình khung bồi dưỡng kiến 

thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp 

chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung bồi 

dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát 

hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. 

Điều 2. Giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng 

tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt 

động đo đạc và bản đồ theo quy định. 

Điều 3. Căn cứ Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo 

đạc và bản đồ và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình nêu trên, các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về đo đạc và bản 

đồ biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng và tổ chức bồi dưỡng kiến thức về 

hoạt động đo đạc và bản đồ theo đúng quy định. 

Điều 4. Ngân hàng câu hỏi tại Điều 1 là cơ sở để hội đồng xét cấp chứng 

chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ theo quy định. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam; Hiệu trưởng các Trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 2, Điều 5; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TCCB.NT170. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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