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Số:             /ĐĐBĐVN-CSQL 
V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư  

Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số 

bằng tàu bay không người lái phục vụ xây dựng  

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1:500, 1:1.000 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố  

trực thuộc trung ương 

 

Theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao chủ trì xây dựng 

dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số bằng tàu 

bay không người lái phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000. 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề nghị Quý Sở góp ý 

kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên (Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật thu 

nhận và xử lý dữ liệu ảnh số bằng tàu bay không người lái phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 được gửi kèm Công văn). 

 Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam trước ngày 15 tháng 4 năm 2021, theo địa chỉ: Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt Nam, số 2, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc theo địa chỉ thư điện tử: 

daidong2@gmail.com, để hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng, ký ban hành. 

 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trân trọng cảm ơn sự 

hợp tác của Quý Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, CSQL. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Lâm 

 

mailto:daidong2@gmail.com

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-03-21T14:47:46+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Thu Hằng<ttthang68@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-22T13:49:18+0700
	Việt Nam
	Hoàng Ngọc Lâm<hnlam@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-22T14:44:43+0700
	Việt Nam
	Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam<cddbd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-22T14:44:51+0700
	Việt Nam
	Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam<cddbd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-22T14:45:02+0700
	Việt Nam
	Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam<cddbd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




