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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

 
Số:          /UBND-KT&HT 

V/v bổ sung hạng mục cắm cọc mốc 

lộ giới vào Dự toán các công trình 

đầu tư xây dựng mới, cải tại, nâng 

cấp các tuyến đường bộ địa phương 

Hữu Lũng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 
- UBND các xã, Thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1352/VP-KT ngày 02/4/2022 UBND tỉnh về  

phương án xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cắm mốc lộ giới đường bộ địa 

phương phục vụ công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, trong đó UBND 

tỉnh đã có chỉ đạo: “Đối với các tuyến đường còn lại chưa được đầu tư cải tạo, 

nâng cấp đạt quy mô cấp đường theo quy hoạch, kể từ năm 2022, các tuyến 

đường được bố trí nguồn vốn đầu tư, cải tạo nâng cấp thì yêu cầu các Chủ đầu 

tư phải lập bổ sung hạng mục cắm cọc mốc lộ giới vào dự toán công trình để 

thực hiện; khi bàn giao công trình cho đơn vị quản lý sử dụng phải có hồ sơ và 

khối lượng cọc mốc lộ giới kèm theo”. Thực hiện Công văn số 961/SGTVT-

KCHT&ATGT ngày 07/4/2022 của Sở Giao thông vận tải về  việc bổ sung hạng 

mục cắm cọc mốc lộ giới vào dự toán các công trình đầu tư xây dựng mới, cải 

tại, nâng cấp các tuyến đường bộ địa phương.  

Để từng bước triển khai công tác cắm cọc mốc lộ giới trên các tuyến 

đường đường huyện, đường xã chưa đạt quy mô cấp đường theo quy hoạch, đảm 

bảo cho việc bố trí nguồn kinh phí hợp lý. UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế 

và hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn được giao 

làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến 

đường địa phương với quy mô xây dựng đạt cấp đường theo quy hoạch, kể từ 

năm 2022 cần thực hiện các nội dung như sau: 

1. Đề nghị các Chủ đầu tư phải lập bổ sung hạng mục cắm cọc mốc lộ 

giới vào dự toán công trình để thực hiện. 

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện trong quá trình thẩm định các Dự án, 

Báo cáo KTKT cần lưu ý yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung thêm hạng mục Cọc mốc 

lộ giới đảm bảo theo quy định. 

3. Khi bàn giao công trình cho đơn vị quản lý sử dụng phải có hồ sơ và 

khối lượng cọc mốc lộ giới kèm theo để thực hiện quản lý hành lang và quản lý 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông  đường bộ. 



UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;      

- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;              

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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