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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

   

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 46/BC-

BTNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020 báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để 

bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  

có ý kiến như sau: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, 

Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và các Bộ,         

cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai đầy đủ các nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 

năm 2019, trong đó bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc         

ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, đồng bộ, 

thống nhất với Luật Đo đạc và bản đồ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

..các Vụ: PL, NC, QHQT, QHĐP; .. .. .. .. .. 

..TGĐ Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, NN (3).Thanh 
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