
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /UBND-QLĐT  Lạng Sơn, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

V/v Hướng dẫn lập, thẩm định và phê 
duyệt  hồ sơ mốc giới và triển khai cắm 
mốc giới ngoài thực địa theo Quy hoạch 

được duyệt 

  
 

 

 

Kính gửi: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lạng Sơn và 

Công ty cổ phần nhà đầu tư Đất Việt (nay gọi là Công ty cổ phần đầu tư Kỳ 
Cùng) 

(Địa chỉ: Số 168, đường Bùi Thị Xuân, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Ngày 08/2/2022, UBND thành phố nhận được Công văn số 001/CV-ĐTKC 

ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng về việc Hướng dẫn, hỗ trợ 

triển khai một số thủ tục, Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn. Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Công ty về hướng dẫn 

Nhà đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai mốc giới ngoài 

thực địa, UBND thành phố phúc đáp và hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái 

sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, theo đó tại Khoản 

1, Điều 2, trích dẫn: “ 1. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Lạng Sơn (đơn vị đề 

xuất tổ chức lập quy hoạch) công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định; 

phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, triển khai  mốc giới ngoài thực địa; thực hiện 

các thủ tục liên quan về đất đai theo quy định”. Ngày 25/10/2019, UBND thành 

phố đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị công bố 

đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 và đồ án được công bố công khai theo 

đúng kế hoạch vào ngày 30/10/2019 (có biên bản công bố quy hoạch kèm theo). 

Cũng tại quyết định nêu trên có giao cho UBND thành phố “phê duyệt hồ 

sơ mốc giới, triển khai mốc giới ngoài thực địa”. Tuy nhiên, tại quyết định phê 

duyệt quy hoạch chưa xác định cơ quan tổ chức lập hồ sơ mốc giới và cơ quan 

thẩm định hồ sơ mốc giới. Mặt khác, kể từ khi quy hoạch được phê duyệt đến 

nay UBND thành phố chưa nhận được tờ trình phê duyệt hồ sơ mốc giới của chủ 

đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lạng Sơn (Chủ đầu tư được xác 
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định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 

27/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500). 

2. Quy định về trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ 

cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực định 

- Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 

15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch xây 

dựng, trích dẫn:  

“6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh tổ chức lập, phê duyệt nhiệm 

vụ, hồ sơ cắm mốc giới và phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển 

khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực dự án. Hồ sơ cắm 

mốc giới trước khi phê duyệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ 

án quy hoạch chi tiết chấp thuận để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy hoạch chi 

tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.” 

- Tại Điểm a, Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 

27/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500 đã xác định: “- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

Thương mại dịch vụ Lạng Sơn” và khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1975/QĐ-

UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500, trích dẫn: “2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng Thương mại dịch vụ Lạng Sơn”. Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng Thương mại dịch vụ Lạng Sơn đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư 

triển khai lập quy hoạch chi tiết theo quy định tại Khoản 7, Điều 19 Luật Quy 

hoạch đô thị năm 2009.  

- Theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Điều 57 Luật Quy hoạch 

đô thị năm 2009, trích dẫn: 

“a) Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã 
được phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới  không quá 30 

ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt; 

b) Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới 
đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành 
trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.”  

Tại thời điểm quy hoạch được phê duyệt do nguồn ngân sách thành phố còn 

hạn hẹp, thời gian quy định không quá 30 ngày sau khi quy hoạch được phê duyệt 

phải lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới. Do đó, UBND thành phố chưa bố trí 
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được nguồn kinh phí thực hiện thuê tư vấn lập hồ sơ nhiệm vụ và triển khai mốc 

giới ngoài thực địa. Hiện nay, dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng là dự án 

đầu tư theo hình thức kinh doanh và đã được ký kết Hợp đồng số 36/2021/HĐ-

NĐT-UBND-LDNĐT ngày 10/12/2021 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ 

phần đầu tư Kỳ Cùng. Như vậy, việc Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng là đơn vị tổ 

chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới là hoàn toàn phù hợp với quy 

định tại Khoản 6, Điều 9 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ 

Xây dựng. 

3. Quy định về cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới 

theo quy hoạch xây dựng được duyệt: 

Tại Điều 10, Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây 

dựng quy định về cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy 

hoạch xây dựng được duyệt như sau: 

“Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp  

thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị,  quy hoạch 

xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp” 

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh và cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng Lạng Sơn. Do đó, cơ quan 

thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được 

duyệt thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Lạng Sơn. 

4. Quy định về kinh phí cho công tác lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy 

hoạch xây dựng và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa: 

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 10/2016/TT-

BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng, trích dẫn: 

“1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc 

giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục mốc giới 

đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 

không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.  

2. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc 

giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa trong khu vực dự án đối với các 

đồ án quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh.” 

Tại Công văn số 001/CV-ĐTKC ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần 

đầu tư Kỳ Cùng có nêu: “Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Công 

ty đã lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai nghiên cứu  lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm 

mốc giới theo quy định”. Việc chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn và tổ chức lập 
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nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới là hoàn toàn phù hợp với Khoản 6, Điều 9 và 

Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây 

như đã nêu trên. Để tiếp tục quy trình thẩm định, phê duyệt, triển khai mốc giới 

ngoài thực địa, UBND thành phố đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng trình 

nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới về Sở Xây dựng thẩm định, đánh giá về sự 

bảo đảm tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và sự phù hợp với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây 

dựng, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng) phê duyệt nhiệm vụ, hồ 

sơ cắm mốc giới và phối hợp với UBND thành phố và UBND xã Mai Pha tổ 

chức triển khai cắm mốc giới theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 9 Thông tư 

số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng. 

5. Về hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch  

Nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-

BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới theo quy 

hoạch xây dựng. 

5.1. Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới  

a. Thuyết minh nhiệm vụ cắm mốc giới: 

- Xác định yêu cầu cắm mốc giới theo quy hoạch được phê duyệt; 

- Xác định khối lượng công việc cần thực hiện; 

- Xác định kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ cắm mốc giới; 

- Tổ chức thực hiện và dự kiến thời gian lập hồ sơ cắm mốc giới. 

b. Thành phần bản vẽ: Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ 

đồ án quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp. 

c. Các văn bản pháp lý có liên quan 

d. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc giới 

e. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ 

cắm mốc giới. 

5.2. Hồ sơ cắm mốc giới  

Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: 

a. Thuyết minh hồ sơ cắm mốc giới: 

- Căn cứ lập hồ sơ cắm mốc giới; 

- Đánh giá hiện trạng khu vực cắm mốc giới; 

- Nội dung cắm mốc giới bao gồm: Các loại mốc giới cần cắm; số lượng 

mốc giới cần cắm; phương án định vị mốc giới; khoảng cách các mốc giới; các 

mốc tham chiếu (nếu có). 
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- Khái toán kinh phí triển khai cắm mốc ra ngoài thực địa; 

- Tổ chức thực hiện. 

b. Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch 

chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản vẽ cắm mốc giới phải thể hiện vị trí, tọa độ, cao độ của các mốc giới 

cần cắm trên nền bản đồ địa hình và tỷ lệ được quy định tại Điều 5 tại Thông tư 

số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016. 

c. Các văn bản pháp lý có liên quan. 

d. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới 

e. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập hồ sơ cắm 

mốc giới. 

f. Đĩa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ. 

(Gửi kèm quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quyết định số 1166/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định phê duyệt đồ án Quyết 

định số 1975/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh; Kê hoạch công bố 

công khai số Kế hoạch số 300/KH-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND thành 

phố và Biên bản công bố công khai đồ án quy hoạch). 

Trên đây là nội dung hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng về thẩm 

quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch 

được phê duyệt. Đề nghị Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Kỳ Cùng) sớm 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Xây dựng; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các phòng: QLĐT, TN&MT; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- UBND xã Mai Pha; 
- C, PCVP, CV; 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Đặng Quốc Minh 
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