
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ  

địa chính, trích đo địa chính công trình đường Thị trấn - Đô Lương -  

Vân Nham, huyện Hữu Lũng, Dự án LRAMP  

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;  

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính 

ban hành quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với 

các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và 

nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết điṇh số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về viêc̣ phê duyêṭ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 

Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, thuộc dự án đầu tư 

xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông tại Tờ trình số 634/TTr-BQLXD ngày 09/12/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính, trích đo địa chính công trình Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân 

Nham, huyện Hữu Lũng, Dự án Lramp như sau: 

1. Tên hạng mục công trình: Chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính 

công trình Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng, Dự án 

Lramp. 

Tên công trình: Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu 

Lũng, thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP). 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

3. Địa điểm thực hiện: huyện Hữu Lũng. 

4. Đơn vị lập phương án thi công – dự toán: Ban Quản lý xây dựng và bảo 

trì hạ tầng giao thông. 

5. Mục đích lập phương án thi công - dự toán: làm cơ sở thực hiện công 

tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính, đảm bảo số liệu chính 

xác thông tin về thửa đất, về chủ sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng để phục vụ 

công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Công 

trình Đường Thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng theo đúng quy 

định.  

6. Nội dung phương án thi công – dự toán: 

(Có phương án thi công – dự toán Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích 

đo địa chính kèm theo). 

7. Khối lượng công việc thực hiện: 
 

T
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Xã 
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Thị 
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Ghi 
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I 

Chỉnh lý thửa đất do 

yếu tố biến động hình 

thể (tính bằng 40% đơn 

giá trích đo tại QĐ 

791/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND 

tỉnh 

  44 9 2  

1 Diên tích dưới 100 m2 Thửa  28 6   

2 Từ 100 m2 đến 300 m2 Thửa  4 3   
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Xã 
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Xã 
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Sơn 

Thị 

trấn 
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Chú 

3 
Từ trên 500 m2 đến 1.000 

m2 
    1  

4 
Từ trên 1.000 m2 Đến 

3000 m2 
Thửa  1  1  

5 
Từ trên 3.000 m2 đến 

10.000 m2 
Thửa  11    

II Trích lục thửa đất Thửa  390 20   

III 
Trích đo địa chính thửa 

đất 
  33 72   

1 Diên tích dưới 100 m2 Thửa  26 58   

2 Từ 100 m2 đến 300 m2 Thửa  5 5   

3 
Từ trên 300 m2 đến 500 

m2 
Thửa   2   

4 
Từ trên 500 m2 đến 1.000 

m2 
Thửa   1   

5 
Từ trên 1.000 m2 đến 

3.000 m2 
Thửa   1   

6 
Từ trên 3.000 m2 đến 

10.000 m2 
Thửa  2 6   

 

8. Dự toán kinh phí: (làm tròn): 319.845.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm 

mười chín triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn), trong đó: 

STT Hạng mục chi phí Kinh phí thực hiện Ghi chú 

1 Chi phí trong đơn giá 271.041.897  

2 Chi phí khác 19.726.239  

3 Thuế VAT  29.076.814  

Tổng cộng 319.844.949 
 

Làm tròn 319.845.000  
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(Dự toán kinh phí sẽ được tính lại căn cứ trên khối thực tế thi công được 

chủ đầu tư chấp nhận trên nguyên tắc không thay đổi đơn giá). 

9. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2;                                                                                        

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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