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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ-  
BỘ NGOẠI GIAO - BỘ QUỐC PHÒNG   

 
 
 

      BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ -                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
        BỘ NGOẠI GIAO - BỘ                                                  __________________ 
               QUỐC PHÒNG  

   _________                       
Số: 06/2006/TTLT- BTNMT-                              Hà Nội, ngày 13  tháng 6 năm 2006 

       BNV- BNG- BQP 
 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ  

về địa giới hành chính và biên giới quốc gia 
__________ 

 
   

 Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ- CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Để thống nhất quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và 
biên giới quốc gia trong toàn quốc; Liên  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, 
Ngoại giao và Quốc phòng hướng dẫn như sau:  

 

 
Mục 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
 

1. Phạm vi điều chỉnh 
 Thông tư này quy định về quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới 

hành chính các cấp và biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, ranh giới phân 
chia các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng  
 a) Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác đo đạc và bản 
đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia. 
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 b) Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ có liên quan đến địa giới 
hành chính các cấp và biên giới quốc gia. 

3. Giải thích từ ngữ  
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
a) Phân định địa giới hành chính là việc xác định đường địa giới hành 

chính, cắm mốc địa giới hành chính trên thực địa và thể hiện lên bản đồ có xác 
nhận của các đơn vị hành chính có liên quan; 

b) Điều chỉnh địa giới hành chính là việc thành lập mới, nhập, chia đơn vị 
hành chính hoặc điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của một hoặc một số đơn 
vị hành chính cho một hoặc một số đơn vị hành chính khác theo quyết định của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  

c) Tranh chấp địa giới hành chính là hành vi tranh chấp quyền quản lý đất 
đai, mặt nước, đảo, hải đảo liên quan đến địa giới hành chính của các đơn vị hành 
chính liền kề nhau; 

d) Phân giới, cắm mốc là sự phân định đường biên giới và cắm các mốc 
quốc giới trên thực địa theo kết quả hoạch định đường biên giới giữa các nước có 
chung biên giới; 

đ) Biển đảo là khái niệm bao hàm các yếu tố liên quan đến đường biên 
giới, ranh giới trên biển và các đảo, các quần đảo thuộc chủ quyền của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Bản đồ chuyên đề đường biên giới quốc gia là bản đồ địa hình thể hiện 
kết quả giải quyết đường biên giới trên đất liền giữa các nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng; 

g) Sơ đồ chuyên đề đường biên giới quốc gia là sơ đồ được phóng vẽ từ 
bản đồ địa hình thể hiện kết quả giải quyết đường biên giới trên đất liền giữa các 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng; 

h) Hải đồ chuyên đề phân định biên giới, ranh giới trên biển là hải đồ thể 
hiện kết quả giải quyết đường biên giới, ranh giới trên biển giữa nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng. 

i) Bộ bản đồ chuẩn về biên giới, biển đảo là bộ bản đồ thể hiện đầy đủ kết 
quả giải quyết đường biên giới trên đất liền, ranh giới trên biển và các yếu tố liên 
quan đến biển đảo giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước 
láng giềng hoặc thể hiện theo chủ trương của Nhà nước Việt Nam; bộ bản đồ này 
dùng để hướng dẫn và thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia, biển đảo 
trên bản đồ. 
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Mục 2 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

 
 
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp đối với 

công tác đo đạc bản đồ về địa giới hành chính  
1.1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
a) Ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về phân định 

địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính; 
b) Tham gia thẩm định hồ sơ địa giới hành chính các cấp;  
c) Chủ trì thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại 

bản đồ quy định tại tiết a điểm 4.1 của Mục này trước khi xuất bản hoặc giao nộp 
để lưu trữ; 

d) Thu thập các tài liệu đo đạc, bản đồ cần thiết và phối hợi với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính; 

đ) Thu thập, cập nhật các thông tin biến động về địa giới hành chính các 
cấp. Cung cấp tài liệu, bản đồ liên quan đến địa giới hành chính cho cơ quan nhà 
nước, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

1.2. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ:  
a) Ban hành quy định về trình tự, thủ tục phân định, điều chỉnh địa giới 

hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới hành 
chính. 

b) Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc phân định địa giới 
hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Chủ trì thẩm định hồ sơ địa giới hành chính các cấp; 
d) Tham gia chỉ đạo thể hiện đường địa giới hành chính trên bản đồ ở các 

khu vực còn tranh chấp địa giới hành chính; 
đ) Cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng các tài liệu 

về thay đổi địa giới hành chính các cấp ngay sau khi có quyết định về điều chỉnh 
địa giới hành chính của cấp có thẩm quyền; cung cấp tài liệu về địa giới hành 
chính cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 
luật. 

1.3. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: 
Thể hiện đường địa giới hành chính các cấp lên các sản phẩm bản đồ do 

Bộ Quốc phòng thành lập phục vụ quốc phòng, an ninh theo các tài liệu, bản đồ 
địa giới hành chính do Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. 

1.4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp:  
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a) Lập hồ sơ phục vụ cho việc phân định, điều chỉnh địa giới hành chính 
(nếu có); tổ chức việc thực hiện việc phân định địa giới hành chính sau khi có 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

b) Cung cấp tài liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc giải quyết tranh 
chấp địa giới hành chính theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

c) Cung cấp và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân được phép thành lập, 
xuất bản bản đồ ở địa phương các tài liệu, bản đồ địa giới hành chính để thể hiện 
chính xác đường địa giới hành chính trên bản đồ. 

2. Quản lý, sử dụng hồ sơ, mốc địa giới hành chính  
2.1. Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân 

cấp đó, Uỷ ban nhân dân cấp trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. 
2.2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc địa 

giới hành chính trên thực địa tại địa phương; trường hợp mốc địa giới hành chính 
bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Uỷ ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện), Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh) để lập phương án giải quyết. 

2.3. Việc sử dụng hồ sơ địa giới hành chính thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng hồ 
sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp. 

3. Thẩm định chất lượng hồ sơ địa giới hành chính các cấp 
3.1. Thẩm quyền thẩm định 
Bộ Nội vụ chủ trì và chiụ trách nhiệm thẩm định về cơ sở pháp lý; Bộ Tài 

nguyên và Môi trường là cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm thẩm định về các 
nội dung kỹ thuật. 

3.2. Đối tượng thẩm định 
Hồ sơ địa giới hành chính do Uỷ ban nhân dân các cấp lập mới hoặc bổ 

sung, chỉnh sửa theo các quyết định phân định, điều chỉnh địa giới hành chính 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.3. Hồ sơ địa giới hành chính  
Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm:  
a) Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập đơn 

vị hành chính hoặc điều chỉnh địa giới hành chính (nếu có); 
b) Bản đồ địa giới hành chính;  
c) Sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính; 
d) Bảng toạ độ các mốc địa giới hành chính, các điểm đặc trưng trên đường 

địa giới hành chính; 
đ) Bản mô tả tình hình chung về địa giới hành chính; 
e) Biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính; 
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g) Phiếu thống kê về các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành chính;  
h) Biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính;  
i) Thống kê các tài liệu về địa giới hành chính của các đơn vị hành chính  

cấp dưới. 
3.4. Nội dung thẩm định 
Nội dung thẩm định bao gồm:  
a) Tính đầy đủ của hồ sơ: Hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ các thành phần quy 

định tại điểm 3.3 Mục này; 
b) Tính pháp lý của hồ sơ: Hồ sơ phải có đầy đủ chữ ký, dấu của đơn vị 

hành chính sở tại, các đơn vị hành chính liên quan và cơ quan hành chính cấp 
trên; 

c) Tính chính xác của hồ sơ: Các nội dung mô tả về đường địa giới hành 
chính và mốc địa giới hành chính phải phù hợp với sơ đồ vị trí mốc, bản đồ địa 
giới hành chính và phù hợp với thực địa; 

d) Tính thống nhất của hồ sơ: Việc thể hiện đường địa giới và vị trí mốc 
địa giới trong hồ sơ của đơn vị hành chính cấp dưới phải thống nhất với đường 
địa giới và vị trí mốc địa giới trong hồ sơ của đơn vị hành chính liền kề và đơn vị 
hành chính cấp trên. 

3.5. Trình tự thẩm định 
Việc thẩm định được thực hiện theo trình tự sau:  
a) Sau khi hoàn thành việc lập mới hoặc bổ sung, chỉnh sửa bộ hồ sơ địa 

giới hành chính các cấp theo quyết định về phân định, điều chỉnh địa giới hành 
chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo 
bằng văn bản gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm 
định. 

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề 
nghị thẩm định, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để 
tổ chức thẩm định. 

c) Kết quả thẩm định được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thẩm định lập 
thành ba (03) bản, một bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, một bản lưu tại Bộ 
Nội vụ, một bản lưu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

d) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa hồ 
sơ địa giới hành chính và báo cáo bằng văn bản về Bộ Nội vụ. Trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Bộ Nội vụ xem xét, 
ra quyết định đưa hồ sơ địa giới hành chính vào lưu trữ, quản lý và sử dụng. 

3.6. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ các nội 

dung theo ý kiến của cơ quan thẩm định. 
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4. Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính và các yếu tố 
liên quan đến đường địa giới hành chính trên bản đồ trước khi xuất bản 
hoặc giao nộp để lưu trữ. 

4.1. Thẩm quyền thẩm định và đối tượng thẩm định 
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định các loại bản đồ địa hình và bản 

đồ nền tỷ lệ 1/50.000 và các tỷ lệ lớn hơn in trên giấy hoặc bản đồ số hoàn chỉnh, 
bản đồ hành chính toàn quốc và bản đồ hành chính cấp tỉnh. 

b) Bộ Quốc phòng thẩm định các loại bản đồ do Bộ Quốc phòng thành lập, 
xuất bản phục vụ quốc phòng, an ninh. 

c) Ngoài các bản đồ quy định tại tiết a điểm này, tổ chức, cá nhân đo đạc 
thành lập bản đồ hoặc xuất bản bản đồ (gọi chung là đơn vị xuất bản bản đồ) chịu 
trách nhiệm về việc thể hiện đường địa giới hành chính các cấp lên bản đồ và 
phải ghi chú rõ nguồn tài liệu sử dụng. 

4.2. Hồ sơ thẩm định 
Hồ sơ thẩm định bao gồm: 
a) Văn bản đề nghị thẩm định; 
b) Các loại bản đồ đề nghị thẩm định nêu tại tiết a điểm 4.1 Mục này. 
4.3. Nội dung thẩm định  
Nội dung thẩm định bao gồm: 
a) Đường địa giới, mốc địa giới hành chính thể hiện trên bản đồ;  
b) Các yếu tố địa hình, địa vật, địa danh, thuỷ hệ, khu dân cư có liên quan 

đến đường địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp thể hiện trên bản đồ. 
4.4. Trình tự thẩm định  
Việc thẩm định được thực hiện theo trình tự sau:  
a) Đơn vị xuất bản bản đồ nộp cho cơ quan thẩm định hai (02) bộ hồ sơ 

quy định tại điểm 4.2 Mục này để thẩm định. 
b) Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải hoàn thành việc thẩm định. Kết quả thẩm định 
được gửi cho đơn vị xuất bản bản đồ một (01) bộ, một (01) bộ lưu tại cơ quan 
thẩm định.  

Trường hợp bản đồ không có sai sót thì cơ quan thẩm định xác nhận cho 
xuất bản hoặc nộp lưu trữ; trường hợp bản đồ có sai sót thì cơ quan thẩm định 
yêu cầu đơn vị xuất bản bản đồ phải chỉnh sửa, bổ sung. 

4.5. Trách nhiệm của đơn vị xuất bản bản đồ  
a) Liên hệ với cơ quan thẩm định để được hướng dẫn và cung cấp thông 

tin, tư liệu liên quan đến địa giới hành chính. 
b) Bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của cơ quan thẩm 

định; trường hợp có ý kiến khác thì báo cáo cơ quan thẩm định để thống nhất giải 
quyết. 
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c) Sản phẩm sau khi xuất bản phải gửi cho cơ quan thẩm định một (01) bộ 
để lưu trữ. 

 
 
 

Mục 3 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA 
 
 

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 
biên giới quốc gia, biển đảo đối với công tác đo đạc và bản đồ về biên giới 
quốc gia  

1.1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
a) Ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật cho các hoạt 

động đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, biển đảo;  
b) Chủ trì thực hiện công tác đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, biển 

đảo bảo đảm độ chính xác về toạ độ, độ cao các mốc quốc giới, các điểm phân 
chia ranh giới trên biển và các điểm cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải; 

c) Tham gia phân giới, cắm mốc trên đất liền, phân định biên giới, ranh 
giới trên biển bảo đảm độ chính xác việc thể hiện đường biên giới, mốc giới trên 
sơ đồ, bản đồ và hải đảo; 

d) Tổ chức đàm phán với cơ quan chịu trách nhiệm về kỹ thuật của nước 
láng giềng để thống nhất các nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc và bản đồ phục 
vụ cho công tác biên giới quốc gia, biển đảo; 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hữu quan đánh giá độ chính xác của các 
loại bản đồ, hải đồ phục vụ cho công tác biên giới quốc gia, biển đảo; 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, cập nhật bộ bản đồ chuẩn 
về biên giới, biển đảo; 

g) Chủ trì thẩm định về kỹ thuật việc thể hiện đường biên giới, biển đảo 
trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ; 

h) Hướng dẫn và cung cấp thông tin về biên giới, biển đảo cho các đơn vị 
xuất bản bản đồ theo quy định của pháp luật. 

1.2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  
a) Chủ trì đàm phán với các nước láng giềng để thống nhất cơ sở pháp lý 

triển khai công tác đo đạc và bản đồ về biên giới, biển đảo; 
b) Bảo đảm cơ sở pháp lý về các số liệu toạ độ mốc quốc giới, toạ độ các 

điểm phân chia đường biên giới trên đất liền, trên biển và các điểm cơ sở dùng để 
tính chiều rộng lãnh hải; 
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c) Bảo đảm cơ sở pháp lý về đường biên giới quốc gia trên bản đồ, sơ đồ, 
hải đồ đính kèm Điều ước quốc tế về phân định đường biên giới trên đất liền, trên 
biển giữa Việt Nam với các nước láng giềng; 

d) Chủ trì tổ chức thực hiện việc phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền 
và phân định biên giới, ranh giới trên biển;  

đ) Thông báo kịp thời cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan các thông 
tin mới về biên giới, biển đảo phục vụ công tác đo đạc và xuất bản bản đồ, hải đồ;  

e) Tham gia xây dựng bộ bản đồ chuẩn về biên giới, biển đảo; trường hợp 
đường biên giới chưa được phân giới, cắm mốc theo các Điều ước quốc tế hoặc 
chưa được phân định với các nước láng giềng, thì Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất thể hiện đường biên giới, biển đảo 
theo chủ trương của Nhà nước; tham gia thẩm định cơ sở pháp lý để giải quyết 
những vướng mắc liên quan đến thể hiện đường biên giới, biển đảo trên bản đồ, 
hải đồ. 

1.3. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  
a) Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, cấp phép và giám sát việc thực 

hiện công tác đo đạc và bản đồ trong khu vực biên giới, biển đảo thuộc phạm vi 
Bộ Quốc phòng quản lý; 

b) Tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh trong khu vực biên giới, biển đảo thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng 
quản lý;  

c) Bảo đảm an ninh cho các tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ 
trong khu vực biên giới, biển đảo.  

1.4. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  
Cung cấp địa danh hành chính khu vực biên giới và địa danh biển đảo. 
1.5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia 

và biển đảo 
a) Tham gia phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, khảo sát các đảo, 

quần đảo thuộc phạm vi địa phương mình quản lý. 
b) Tạo điều kiện cho các tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ về 

biên giới quốc gia và biển đảo trong phạm vi địa phương mình quản lý. 
2. Quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu đo đạc và bản đồ về biên giới 

quốc gia  
2.1. Quản lý tài liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia  
a) Bộ bản đồ, sơ đồ và hải đồ đính kèm Điều ước quốc tế về đường biên 

giới quốc gia trên đất liền và trên biển do Bộ Ngoại giao quản lý; Bộ Tài nguyên 
và Môi trường lưu trữ một (01) bộ để phục vụ quản lý Nhà nước. 

b) Tài liệu khảo sát, đo đạc và bản đồ về biên giới, biển đảo được thành lập 
hai (02) bộ lưu trữ tại Bộ Ngoại giao và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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c) Phim, ảnh chụp từ máy bay, phim biên tập chế in bản đồ có liên quan 
đến đường biên giới quốc gia trên đất liền và biển đảo được lưu trữ tại Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

2.2. Khai thác, sử dụng tài liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia 
a) Các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu khai 

thác, sử dụng các tài liệu, bản đồ, sơ đồ, hải đồ chuyên đề về đường biên giới 
quốc gia, biển đảo phải được Bộ Ngoại giao đồng ý bằng văn bản. 

b) Việc cung cấp thông tin, tài liệu đo đạc và bản đồ về biên giới, biển đảo 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật. 

c) Cơ quan, tổ chức không được sử dụng các bản đồ, hải đồ có sai sót về 
biên giới, biển đảo để treo nơi công sở hoặc dùng làm việc với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài. 

3. Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến 
biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao 
nộp để lưu trữ  

3.1. Thẩm quyền thẩm định và đối tượng thẩm định 
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thẩm 

định đường biên giới quốc gia, biển đảo trên các xuất bản phẩm in trên giấy hoặc 
bản đồ số hoàn chỉnh trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ theo bộ bản đồ 
chuẩn về biên giới, biển đảo. 

b) Bộ Quốc phòng thẩm định các bản đồ, sơ đồ, hải đồ do Bộ Quốc phòng 
xuất bản phục vụ quốc phòng, an ninh. 

3.2. Hồ sơ thẩm định  
Hồ sơ thẩm định bao gồm:  
a) Văn bản đề nghị thẩm định đường biên giới, biển đảo;  
b) Bản đồ, sơ đồ, hải đồ in trên giấy hoặc bản đồ số hoàn chỉnh có liên 

quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền và biển đảo cần được thẩm định. 
3.3. Nội dung thẩm định  
Nội dung thẩm định bao gồm:  
a) Đường biên giới, mốc biên giới, biển đảo thể hiện trên bản đồ, hải đồ, sơ 

đồ;  
b) Các yếu tố địa hình, địa vật, thuỷ hệ, khu dân cư và địa danh có liên 

quan đến đường biên giới, mốc biên giới, biển đảo thể hiện trên bản đồ, hải đồ, sơ 
đồ. 

3.4. Trình tự thẩm định  
Việc thẩm định được thực hiện theo trình tự sau:  
a) Đơn vị xuất bản bản đồ nộp cho cơ quan thẩm định hai (02) bộ hồ sơ 

quy định tại điểm 3.2 Mục này để thẩm định;  
b) Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải hoàn thành việc thẩm định. Kết quả thẩm định 
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được gửi cho đơn vị xuất bản bản đồ một (01) bộ, lưu tại cơ quan thẩm định một 
(01) bộ; 

 Trường hợp bản đồ không có sai sót thì cơ quan thẩm định xác nhận cho 
xuất bản hoặc nộp lưu trữ; trường hợp bản đồ có sai sót thì cơ quan thẩm định 
yêu cầu đơn vị xuất bản bản đồ phải chỉnh sửa, bổ sung.  

3.5. Trách nhiệm của đơn vị xuất bản bản đồ  
a) Liên hệ với cơ quan thẩm định để được hướng dẫn và cung cấp thông 

tin, tư liệu liên quan đến biên giới, biển đảo. 
b) Bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của cơ quan thẩm 

định; trong trường hợp có ý kiến khác thì báo cáo các cơ quan thẩm định để 
hướng dẫn thống nhất giải quyết. 

c) Sản phẩm sau khi xuất bản phải gửi cho cơ quan thẩm định một (01) bộ 
để lưu trữ.  

 
 

Mục 4 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
1. Tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành và lưu hành các sản phẩm bản đồ 

có sai sót về địa giới hành chính, biên giới quốc gia, biển đảo thì tuỳ theo mức độ 
vị phạm và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có hoạt động 
đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì 
phản ánh kịp thời về liên Bộ để giải quyết./. 
            
                                                                                 KT. BỘ TRƯỞNG  
KT.BỘ TRƯỞNG        KT. BỘ TRƯỞNG        KT. BỘ TRƯỞNG                  BỘ TÀI NGUYÊN  

 BỘ QUỐC PHÒNG         BỘ NGOẠI GIAO            BỘ NỘI VỤ                       VÀ MÔI TRƯỜNG 
    THỨ TRƯỞNG               THỨ TRƯỞNG           THỨ TRƯỞNG                       THỨ TRƯỞNG   
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