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Mã hiệu: 02/QTr-TTCNTT 

Cung cấp thông tin, dữ liệu,  

sản phẩm đo đạc và bản đồ 
Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: .../.../2020 

 

 1 

MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

1.  MỤC ĐÍCH 

2.  PHẠM VI 

3.  TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4.  ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

5.  NỘI DUNG QUY TRÌNH 

6.  BIỂU MẪU 

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt 

Họ tên Trần Ngọc Quyết Chu Mạnh Hùng Nông Văn Kỳ 

Chữ ký 

 

 

 

 

  

Chức vụ 
Trưởng phòng 

TH-CNTT-LT 

Giám đốc Trung tâm 

CNTT TN&MT 

Giám đốc Sở 

TN&MT 

 



SỞ 

TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

TỈNH BẮC KẠN 

QUY TRÌNH 
Mã hiệu: 02/QTr-TTCNTT 

Cung cấp thông tin, dữ liệu,  

sản phẩm đo đạc và bản đồ 
Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: .../.../2020 

 

 2 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang / Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày 

sửa đổi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



SỞ 

TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

TỈNH BẮC KẠN 

QUY TRÌNH 
Mã hiệu: 02/QTr-TTCNTT 

Cung cấp thông tin, dữ liệu,  

sản phẩm đo đạc và bản đồ 
Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: .../.../2020 

 

 3 

1.  MỤC ĐÍCH  

Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ cho 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn một cách thuận tiện nhanh chóng đồng thời bảo đảm an 

toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu đúng quy định. 

2. PHẠM VI  

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành 

chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và 

môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả có trách nhiệm thực hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

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

- 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. 

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/6/2019 của Bộ Tài chính về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 

năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế 

trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thành lập các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 1131/QĐ- UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 

vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bắc Kạn. 

- Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 04/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- ISO:   Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 

- Trung tâm CNTT TN&MT: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và 

môi trường 

- Phòng TH-CNTT-LT: Phòng Tổng hợp – Công nghệ thông tin – Lưu trữ 

- BPMC:            Bộ phận một cửa 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 Không 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản chính Bản sao 

 a) Văn bản đề nghị khai thác hồ sơ x  

b) Phiếu yêu cầu khai thác hồ sơ x  
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5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

5.6 Lệ phí 

 Lệ phí khai thác hồ sơ theo: 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 

 - Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-

BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và 

Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Cá nhân; người đại diện cơ 

quan, tổ chức (Bao gồm tổ 

chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

BPMC 
 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
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nước ngoài) có nhu cầu sử 

dụng thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ phải 

xuất trình thẻ căn cước công 

dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng 

minh thư nhân dân; giấy giới 

thiệu hoặc công văn của cơ 

quan, tổ chức và điền nội dung 

yêu cầu cung cấp theo Mẫu số 

08 Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ (Phiếu yêu cầu) 

được quy định tại Phụ lục I, 

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019 của Chính phủ. 

Viên chức được phân công 

thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận 

hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân, nếu: 

 1. Nội dung đề nghị cung cấp 

thuộc thuộc điểm đ khoản 3 

Điều 41 của Luật Đo đạc và 

bản đồ; các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 21 của Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ thì 

tiếp nhận, quét (scan) và cập 

nhật Hệ thống phần mềm một 

cửa điện tử, sau đó chuyển 

Lãnh đạo Trung tâm giải 

quyết. 

2. Nội dung đề nghị cung cấp 

thuộc Danh mục bí mật Nhà 

nước, viên chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước quy định tại khoản 6, 7, 8 

Điều 21 Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ; đối 

với tổ chức quốc tế, tổ chức và 

cá nhân nước ngoài thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời 

gian bắt 

đầu thực 

hiện từ khi 

tiếp nhận 

TTHC 

(bước B1 

đến bước 

B3) là  ½ 

ngày. 
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theo quy định tại khoản 2 Điều 

22 Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13/3/2019 của Chính 

phủ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

thì tiếp nhận và thực hiện theo 

mục 1 của Bước 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

B2 Chuyển phòng chuyên môn 

xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 

Trung tâm 

CNTT TNMT 

 

 

B3 

 

Chuyển viên chức xử lý hồ sơ 

 

 

 

Lãnh đạo 

phòng TH-

CNTT-LT 

 

 

 

 

B4 

Viên chức khi được phân 

công thực hiện nhiệm vụ, xử 

lý hồ sơ. Nếu: 

1. Có thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ theo 

nội dung đề nghị thì thông 

báo kết quả tìm kiếm cho cá 

nhân, tổ chức biết để phối hợp 

kiểm tra thông tin, dữ liệu 

trong phiếu yêu cầu khai thác; 

dự thảo kết quả giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính theo 

mẫu số 07 Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ. 

Chuyển lãnh đạo phòng xem 

xét, trình lãnh đạo cơ quan.  

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 

Tổng thời 

gian thực 

hiện từ 

bước (B4) 

đến kết 

thúc quy 

trình (B9) 

là  ½ ngày. 
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2. Không có thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ theo nội dung đề nghị thì 

dự thảo văn bản trả lời cơ 

quan, tổ chức, cá nhân lý do 

không cung cấp, chuyển lãnh 

đạo phòng, lãnh đạo Trung 

tâm CNTT TN&MT. 

B5 Kiểm tra thông tin dữ liệu sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Lãnh đạo 

phòng TH-

CNTT-LT 

 

 

B6 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính 

Lãnh đạo 

Trung tâm 

CNTT 

TN&MT 

 

B7 Thông báo kết quả tìm kiếm 

cho tổ chức, cá nhân, thông 

báo nghĩa vụ tài chính (trường 

hợp phải thực hiện nghĩa vụ 

tài chính) cho tổ chức, cá 

nhân; đồng thời thu các loại 

phí và xuất biên lai thu phí 

cho tổ chức, cá nhân theo quy 

định. 

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 

 

B8 Nhận hồ sơ đã được kiểm 

duyệt, chứng thực các bản sao 

tài liệu theo quy định, vào sổ 

công văn đi, chuyển hồ sơ đến 

BPMC 

Văn thư 

 

B9 BPMC nhận và trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân tại 

BPMC. Cập nhật kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính vào 

Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử.  

BPMC  
Kết thúc 

quy trình 

 

 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu File 
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1.  Mẫu số 01 
Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc 

phiếu hẹn Mẫu số 01.docx

 

2.  
Mẫu số 

01.PCCTĐ 
Phiếu cung cấp tọa độ Nhà nước 

Mẫu số 

01.PCCTĐ.doc  

3.  Mẫu số 06 
Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính Mẫu số 06.docx

 

4.  Mẫu số 07 
Bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Mẫu số 07.doc

 

5.  Mẫu số 08 
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ Mẫu số 08.doc

 

6.  Mẫu số 09a 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục bí mật nhà nước 

độ Tối mật và độ Mật cho tổ chức nước ngoài 
Mẫu số 09a.doc

 

7.  Mẫu số 09b 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục bí mật 

nhà nước độ Tối mật và độ Mật cho cá nhân nước 

ngoài 

Mẫu số 09b.doc

 

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU  

TT Hồ sơ lưu 

7.1 Lưu tại tỉnh (Trung tâm CNTT TN&MT) 

1.  Hồ sơ (Văn bản, phiếu yêu cầu khai thác) của cá nhân, tổ chức 

2.  Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

7.2 Thời gian lưu 

1. Vĩnh viễn, đưa vào lưu trữ cơ quan theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 


