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Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 

 

Kính gửi: Các thí sinh tham dự kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề  

đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và 

bản đồ hạng I năm 2019 đã tổ chức họp Hội đồng và thống nhất kết quả thi sát hạch 

xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 và đã báo cáo Cục 

trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kết quả sát hạch nêu trên. 

Được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa Việt Nam, 

Hội đồng sát hạch trân trọng thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách gửi 

kèm theo Thông báo này kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

hạng I năm 2019. 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt Nam: www.dosm.gov.vn. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 trân 

trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Cục;  

- Lưu VT, HĐSH. 
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