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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN LÃO 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Lão, ngày      tháng      năm 2020 

 

 QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán chi phí 

Công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phía tây xã An Hòa 

Hạng mục: Đưa mốc giới ra thực địa 

Địa điểm cắm mốc: Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12  ban hành ngày 17/6/2009 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định 

về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng công trình – phần định mức dự toán khảo sát xây dựng 

công trình; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô 

thị; 

Căn cứ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định Ban hành 

quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Hướng dẫn 38/HD-SXD ngày 12/9/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Định “V/v hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, 

quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định”. 

Căn cứ quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện An 

Lão “V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phía Tây xã An Hòa”. 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng TC-KH huyện An Lão tại Báo cáo thẩm 

định  số 449/BC-TCKH ngày 29/9/2020 “V/v phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán chi 
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phí: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phía tây xã An Hòa; Hạng mục: 

Đưa mốc giới ra thực địa”.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán chi phí, với các nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Tên công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phía tây xã 

An Hòa; Hạng mục: Đưa mốc giới ra thực địa. 

2. Địa điểm cắm mốc: Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện An Lão. 

4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Lão. 

5. Đơn vị lập hồ sơ: Công ty TNHH tư vấn XD&MT Nam Phương. 

6. Vị trí, diện tích và giới hạn:  

1. Vị trí giới cận khu vực cắm mốc giới: 

Khu vực khảo sát thuộc khu dân cư phía tây xã An Hòa giới hạn từ cầu Bến 

Nhơn đến khóa đê sông An Hòa hiện hữu, có tọa độ địa lý  14°33'36 vĩ độ Bắc (N), 

108° 53'52 kinh độ Đông (E);  giới cận cụ thể như sau 

+ Phía Đông giáp             : Thôn Hưng Nhượng xã An Hòa; 

+ Phía Tây giáp                : Sông An Lão; 

+ Phía Nam giáp               : Thôn Vạn Long; 

+ Phía Bắc giáp                : Thôn Long Hòa, xã An Hòa; 

7. Mục tiêu thực hiện: 

Trên cơ sở đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phía tây xã An 

Hòa đã được UBND huyện phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới quy hoạch để phân chia 

rõ ranh giới của khu quy hoạch với khu vực phụ cận xuang quanh nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc quản lý, triển khai công bố quy hoạch, giải phóng mặt bằng 

và thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt. 

8. Nội dung và quy mô nhiệm vụ:  

8.1. Nội dung công việc thực hiện: 

 - Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật 

tư và trang thiết bị. 

 - Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm. 

 - Đo đạc định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 - Đúc mốc, vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế. 

 - Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao. 

 8.2. Thiết kế cọc mốc ranh giới: 

 - Tại các vị trí giao nhau của tuyến đường và tùy theo địa hình của khu Quy 

hoạch khoảng cách giữa các mốc 30m trở lên tùy thuộc vào địa hình đảm bảo yêu 
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cầu quản lý ranh giới và độ cao. Trường hợp khoảng cách giữa các mốc giới nhỏ 

hơn 30m thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cắm mốc giới (những đoạn 

có địa hình phức tạp hoặc vị trí đặc trưng). 

 - Đối với các điểm góc, gãy bố trí cọc mốc. 

8.3. Thiết kế cọc mốc: 

 - Thân mốc BTCT M200 đá 1x2 kích thước 0,15 x 0,15 x 0,9 m. 

 - Đầu cọc sơn đỏ, thân cọc sơn trắng. Khắc chữ chìm ký hiệu “QH” và đánh 

số hiệu mốc. 

 - Bệ mốc kích thước 40 x 40 x 50 cm bằng bê tông M200 đá 2x4. 

8.4. Khối lượng thực hiện trình thẩm định: 75 cọc. 

8. Dự toán chi phí cắm mốc ra thực địa: 135.875.000 đồng 

BC: Một trăm ba mưới lăm triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn. 

9. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước. 

10. Thời gian thực hiện: năm 2020 

11. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Lão có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý 

đầu tư, đồng thời thường xuyên phản ánh tình hình đầu tư xây dựng công trình nêu 

trên cho cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện theo quy định.    

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng phòng Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện An Lão, Chủ tịch UBND An Hòa và Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 
 

Nơi nhận:                         KT.CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;             PHÓ CHỦ TỊCH          

- Lưu: VT.   

 

       

 

     Đỗ Tùng Lâm 
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