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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản do
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết thi
hành Luật Đo đạc và bản đồ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2250/UBND-NL2
ngày 18/4/2019 về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ; Sở Tài nguyên và Môi
trường xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc
và bản đồ và một số văn bản do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành quy định chi tiết thi hành Luật Đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản do Chính
phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đo
đạc và bản đồ;
- Tăng cường hiểu biết và năng lực cho tổ chức, cá nhân quản lý, hành
nghề, hoạt động đo đạc và bản đồ để đảm bảo yêu cầu về chất lượng trong công
tác tham mưu và hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đúng theo quy định
của pháp luật;
- Nâng cao nhận thức pháp luật cho cơ quan quản lý và người dân trong việc
quản lý, khai thác, sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý bảo vệ các
công trình đo đạc và bản đồ, đặc biệt là hệ thống mốc tọa độ, độ cao nhà nước.
II. NỘI DUNG

2.1. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
- Đăng tải các tài liệu liên quan (gồm: Luật, Nghị định, Thông tư…) lên
trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND
các huyện, thành phố, thị xã;
- Phối hợp với Đài Phát thành và truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnhthực hiện
việc giới thiệu,phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ và
các văn bản dưới Luật, nhất là các quy định về quản lý đo đạc và bản đồ, các nội
dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc tiếp cận, sử
dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ, bảo vệ các dấu mốc tọa độ, độ cao nhà
nước và các công trình phục vụ đo đạc và bản đồ;

- Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ
chuyên môn có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý khai thác, bảo vệ
các công trình đo đạc và bản đồ; xử lý vi phạm trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có hoạt động đo đạc và bản đồ có trách
nhiệm chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn chuyên môn trong
nội bộ đơn vị.
2.2. Kế hoạch tập huấn chuyên môn về công tác đo đạc và bản đồ
2.2.1. Nội dung tập huấn.
- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ;
- Giới thiệu một số văn bản do Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ, cụ thể:
+ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều củaLuật Đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt
động Viễn thám;
+ Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới
quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên
các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;
+ Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm
đo đạc và bản đồ;
+ Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển
viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
2.2.2. Giảng viên tập huấn.
Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa
lý Việt Nam và Cục Viễn thám quốc gia.
2.2.3. Thành phần, thời gian, địa điểm.
a) Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND và
chuyên viên phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện Lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng và chuyên viên của các Sở, ban,
ngànhcó liên quan gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNN, Giao thông - Vận
tải, Nội vụ, Công thương, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh,

Thanh tra tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Khoa
học và công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng phòng
Tài nguyên và Môi trường; Chánh thanh tra;
- Đại diện các Tổ chức, đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và toàn bộ cán bộ,
công chức, viên chức thuộc Sở có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Tổng số người tham gia tập huấn dự kiến khoảng 300 người.
b) Về thời gian tập huấn: 01 ngày, Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày
15/6/2019 đến 30/6/2019.
c) Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể cho các thành phần tham dự tập huấn.
2.3. Kinh phí thực hiện:
Nguồn kinh phí: chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở Tài
nguyên và Môi trường theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 27/12/2018
của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự
nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Phòng Đăng ký thống kê- Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở liên hệ với Cục Đo đạc, Bản đồ và
Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Viễn thám quốc gia để mời giảng viên tập
huấn; chuẩn bị hội trường, tài liệu, các điều kiện liên quan và tổ chức thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ
thuật Tài nguyên và Môi trường và các vơ quan liên quan để đăng tải toàn bộ
các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư…lên trang thông tin điện tử của UBND
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
3.2. Văn phòng Sở có trách nhiệm: Phối hợp các đơn vị liên quan thực
hiện đăng tải toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ trên các
trang thông tin điện tử của Sở, UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành
phố; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Báo Hà Tĩnh thực hiện việc
giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ và các
văn bản dưới Luật; tham mưu chuẩn bị các điều kiện về kinh phí và các điều
kiện khác phục vụ cho công tác tập huấn chuyên môn; tham mưu văn bản chỉ
đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã triển khai
thực hiện.

3.3. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản
đồ: cử cán bộ chuyên tham gia tập huấn đầy đủ đảm bảo có hiệu quả, chủ động
tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn chuyên môn trong nội bộ đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Đo
đạc và bản đồ và một số văn bản do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Đo đạc, Bản đồ và TTĐL Việt Nam;
- Cục Viễn thám quốc gia;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các tổ chức hoạt động đo đạc trên địa bàn tỉnh;
- Giám đốc, P.Giám đốc PT;
- Lưu VT- TKĐĐ,ĐĐBĐ&VT;
- Gửi: Bản giấy và điện tử.
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