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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 

cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 

24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam như sau: 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

“2. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển tiếp tục duy trì hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định tại 

Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, 
  Tài chính, Ngoại giao; 
- Ban Cán sự đảng Bộ; 
- Đảng ủy Bộ; 
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT 
  tại thành phố Hồ Chí Minh; 
- Công đoàn Bộ,  
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, 
  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 
- Lưu: VT, ĐĐBĐVN, TCCB, HĐ. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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