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Hà Nội, ngày  26  tháng 7  năm 2021 

THÔNG BÁO 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành 

phố để phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ xin thông báo tới toàn thể Quý khách có nhu cầu khai thác sử dụng thông 

tin dữ liệu đo đạc và bản đồ như sau: 

  - Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

của Trung tâm tại địa chỉ https://bandovn.vn. 

 - Trường hợp khách hàng có nhu cầu thật sự cần thiết khai thác sử dụng 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc danh mục bí mật nhà nước thì 

có thể liên hệ với Trung tâm qua các hình thức sau để được hướng dẫn hoàn 

thành giao dịch: 

  1. Qua hòm thư điện tử: mapvn@monre.gov.vn; 

 2. Qua điện thoại: 

 - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc - Số điện thoại: 0904 234 822; 

 - Bà Hoàng Thanh Sắc, Trưởng phòng Cung cấp thông tin dữ liệu - Số 

điện thoại: 0243 7548785 - 0971 086 912; 

 - Bà Phạm Thị Thanh Hậu, nhân viên Phòng Cung cấp thông tin dữ liệu - 

Số điện thoại: 0243 7548785 – 0983 842 813. 

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng! 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Duy Hạnh 
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