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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2022 

 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xin thông báo về việc tổ 

chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Tiếp nhận đăng ký sát hạch 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký sát hạch: Từ ngày 24 tháng 11 năm 2022  

đến ngày 3 tháng 12 năm 2022. 

- Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I gửi 

01 bộ hồ sơ giấy bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn 

phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, địa chỉ: số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm,  Thành 

phố Hà Nội. 

Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch qua dịch vụ bưu 

chính tới Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, địa chỉ: số 2 phố 

Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

2. Đăng tải thông tin sát hạch, cấp chứng chỉ 

Thời gian, danh sách và mã số dự sát hạch của từng cá nhân đủ điều kiện 

tham gia sát hạch được thông báo bằng văn bản trên Cổng thông tin điện tử của 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vào ngày 14 tháng 12 năm 

2022. 

3. Thời gian sát hạch: Bắt đầu ngày 24 tháng 12 năm 2022. 

4. Địa điểm sát hạch:  

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội, số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

- Thông tin liên quan tới đợt sát hạch được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tại địa chỉ  



http://dosm.gov.vn/SitePages/TrangChu.aspx#. 

5. Nội dung sát hạch 

Nội dung sát hạch thuộc chương trình khung kiến thức đo đạc và bản đồ 

phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I được ban hành 

tại Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ năm 2019, năm 2020; các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ (Phụ lục kèm theo). 

Trân trọng thông báo./.   

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp); 

- Văn phòng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CSQL. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Lâm 
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