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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

QUY ĐỊNH 
r r A. * 

Căm môc giới và quản ỉý moc giới theo quy hoạch đô thị tại 
Thành phố Ho Chí Miằih Ể ' ề 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4.9 /2014/QĐ-UBND 
ngày 4JL tháng 5 năm 2014 của úy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới 

theo quy hoạch đô thị, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới 
(sau đây gọi tắt là công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới) phục vụ cho công 
tác quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cắm mốc giới và quản lý mốc 

giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân theo Quy định 
này, những nội dung không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo 
Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy 
định về Cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị (sau đây gọi tắt 
là Thông tư số 15/2010/TT-BXD) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VÈ LẬP, THẲM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM vụ, 

HỒ Sơ CẮM MỐC GIỚI ' 

Điều 3. Trách nhiệm tỗ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm 
mốc giới 

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới, trình 
ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và triển khai cắm mốc giới các đồ án quy 
hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch chung 
các quận, huyện, quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 
1/2000), quy hoạch chi tiết, đồ án thiết kế đô thị riêng có ranh giới từ hai quận, 
huyện trở lên và các khu vực có ý nghĩa quan trọng của Thành phố. 

2. ủy ban nhân dân quận tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc 
giới và triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) quy hoạch chi tiết, đồ án thiết kế đô thị riêng trong 
phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 
4, 5 Điều này). 
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3. ủy ban nhân dân huyện tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc 
giới và triển khai cắm mốc giới quy hoạch chung, quy hoạch chị tiết thị trấn thuộc 
huyện và các đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dụng đô thị tỷ lệ 
1/2000), quy hoạch chi tiết, đồ án thiết kế đô thị riêng trong phạm vi địa giới hành 
chính do mình quản lý (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 4, 5 Điều này). 

4. ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô 
thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Thủ 
thiêm, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban 
Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (sau đây viết tắt là Ban quản 
lý các khu chức năng đô thị) tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới 
và triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây 
dựng đô thị tỷ lệ 1/2000), quy hoạch chi tiết trong phạm vi ranh giới diện tích được 
giao quản lý. 

5. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tổ chức lập, phê 
duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới các đồ án quy 
hoạch chi tiết trong khu vực dự án. 

Điều 4. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giói theo quy 
hoạch đô thị 

Cơ quan quản lý quy hoạch các cấp chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ, 
hồ sơ cắm mốc giới, cụ thể: 

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối họp Sở Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch được quy 
định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy đinh này. 

2. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 
trường các quận thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới đối với các đồ án quy 
hoạch được quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 3 của Quy định này ữong phạm vi 
hành chính do mình quản lý. 

3. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 
trường các huyện thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới đối với các đồ án quy 
hoạch được quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 3 của Quy định này trong phạm vi 
hành chính do mình quản lý. 

t 4. Ban Quản lý khu chức năng đô thị giao phòng chức năng thuộc Ban Quản 
lý thâm định nhiệm vụ, hô sơ căm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch được quy 
định tại Khoản 4 Điều 3 của Quy định này. 

Điều 5. Thành phần hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị: 

Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị bao gồm: (03 bộ) 

1. Thành phần hồ sơ: 

^ a) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập hồ sơ cắm 
môc giới; 
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b) Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt quy hoạch 
chung, quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000), 
quy hoạch chi tiêt; 

c) Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của ủy ban nhân 
dân quận, huyện (đối với các quy hoạch chung không thuộc trách nhiệm tổ chức lập 
quy hoạch của Uy ban nhân dân quận, huyện); 

^ d) Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn có 
đủ điêu kiện, năng lực vê trăc địa bản đồ theo quy định của pháp luật; 

đ) Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) 
để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ; 

e) Thuyết minh hồ sơ cắm mốc giới gồm các nội dung: 

- Căn cứ lập hồ sơ cắm mốc giới; 

- Đánh giá hiện trạng khu vực cắm mốc giới; 

- Nội dung cắm mốc giới: 

+ Các loại mốc giới cần cắm; 

+ Số lượng mốc giới cần cắm; 

+ Phương án định vị mốc giới; 

+ Khoảng cách các mốc giới; 

+ Khái toán kinh phí triển khai cắm mốc; 

+ Tổ chức thực hiện. 

2. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung quận, huyện hoặc 
thành phố; 

b) Bản vẽ cắm mốc giới phải được thể hiện vị ừí, tọa độ, cao độ của các mốc 
giới cần cắm trên bản đồ địa chính số hiện hành (hoặc địa hình dạng số). Ranh giới 
đo đạc và tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực lập quy 
hoạch khu vực lập hồ sơ cắm mốc giới: 

- Đối với khu vực nội thành (bao gồm các quận; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức) 
hồ sơ cắm mốc giói các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (trước ngày Luật Quy hoạch đô thị có hiệu 
lực), quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1 /2000 hoặc 1/500. 

- Đối với khu vực ngoại thành (bao gồm các huyện: Hóc Môn, Bình Chánh 
Củ Chi, Nhà Bè, cần Giờ) hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung lập trên 
bản đồ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000; đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (trước ngày Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực), quy 
hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1 /2000 hoặc 1/500. 
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c) Đĩa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ. 

Điều 6. Quy định về cột mốc và về cắm mỗc giới 
1. Quy cách mốc giới được thực hiện theo Điều 17 Thông tư số 15/2010/TT-

BXD và tùy tình hình điều kiện thực tế mà đơn vị tổ chức lập hồ sơ cắm môc giới 
đề xuất mốc giới phù hợp. 

2. về cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch được thực hiện theo Điều 
12, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 15/2010/TT-BXD. ' ' 

Điều 7. Quy định thòi gian lập, thẩm đĩnh, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ 
cắm mốc giới và trìến khai mốc giới 

1. Thời gian tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai mốc 
giới: 

a) Sau khí đồ án quy hoạch đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy đinh tại Điều 3 Quy định này, tổ chức lập 
nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị trong thời gian không quá 30 
(ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt. 

b) Sau khi hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định tại Điều 3 Quy 
định này, tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cam mốc giới 
đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong 
thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được 
phê duyệt. 

2. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới cụ thể: 
a) Đối với quy hoạch chung đô thị: 

Thời gian thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 (ba mươi) 
ngày làm việc, thời gian phê duyệt hồ sơ không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy đinh. 

b) Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chì tiết: 

Thời gian thẩm định nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới không quá 25 (hai mươi 
lăm.) ngày làm việc, thời gian phê duyệt hồ sơ không quá 15 (mười lăm) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

c) Đối với những nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới thuộc Sở Quy hoạch - Kiến 
ừúc phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì thời gian Sở Tài 
nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản thống nhất thẩm định là 10 (mười) 
ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi 
đến. 

Điều 8. Quy định về lập điều chinh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới 
Sau khi đồ án quy hoạch đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều 

chỉnh, việc tô chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới theo 
quy hoạch đô thị điêu chỉnh thực hiện theo Điều 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 10 của Quy định 
này. 
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Chương III 
QUY ĐỊNH VÈ TRIẺN KHAI, NGHIỆM THU VÀ 

BÀNắ GIAO MỐC GIỚI NGOÀI THỤC ĐỊA 

Điều 9ề Triểĩi khai mốc giới ngoài thực địa 
1. Thực hiện các công tác khảo sát; đo đạc; triển khai mốc giới ngoài thực 

địa, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý khu 
chức năng đô thị, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình tập trung phải lập kế hoạch 
gửi đến ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có liên quan 10 (mười) ngày làm việc 
trước khi triển khai thực hiện. Riêng việc triển khai cắm mốc giới thì phải gửi kèm 
bản vẽ cắm mốc giới. 

2. ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch khảo sát; đo 
đạc; triển khai mốc giới ngoài thực địa của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ủy ban nhân 
dân các quận, huyện để phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đan vị tham gia thực 
hiện. 

3. Các cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc 
giới ngoài thực địa theo Điều 3 của Quy định này được thuê tổ chức tư vấn, cá nhân 
có đủ điều kiện năng lực theo quy đinh tham gia thực hiện. 

Điều 10. Nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa 
Sau khi hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới, các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm tại Điều 3 của Quy định này tổ chức nghiệm thu và bàn 
giao cho chính quyền phường, xã, thị ừấn có liên quan để tổ chức bảo vệ cột mốc. 

Chương IV 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI 

Điều 11. Kiểm tra, quản ỉý mốc giới 
1. ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia bảo vệ quản lý mốc giới quy hoạch trên thực địa tại địa 
phương; nghiêm cấm việc di dời, phá hủy cột mốc, làm biến dạng cột mốc, lợi dụng 
cột mốc để làm điểm tựa, sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc gây yật cản làm che 
chắn mốc giới. 

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm tại Điều 3 của 
Quy định này, chủ tri, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân 
các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, bổ sung, khôi phục các mốc 
giới bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt. 

Điều 12. Quy định định kỳ báo cáo quản lý mốc giới 
1. Ngày 01 đến ngày 05 tháng 10 hàng năm, ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn có trách nhiệm báo cáo tình hình bảo quản mốc giới tại nơi minh quản lý 
đến ủy ban nhân dân quận, huyện; 

2. Ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 hàng năm, Ban Quản lý các khu chức 
năng, ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình bảo quản 
mốc giới tại nơi mình quản lý đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi 
trường; 
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3. Ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 hàng năm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 
trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố tình hình bảo quản mốc giói trên 
địa bàn Thành phố. 

Chương Ỵ 
QUY ĐỊNH VÈ LƯU GIỮ HỒ sơ CẮM MỐC VÀ 

CUNG CẤP THÔNG TIN VÈ MỐC GIỚI 

Điều 13. Lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới và cung cấp thông tin về mốc giới 
1. Việc lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị và thẩm quyền 

cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến mốc giới cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có yêu cầu theo quy định của pháp luật, như sau: 

a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các hồ 
sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị được quy định tại Khoản. 1 Điều 3 của Quy 
định này. 

b) Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận đối 
với các hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị được quy định tại Khoản 2, 
Khoản 5 Điều 3 cua Quy định này trong phạm vi hành chính do mình quản lý. 

c) Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện đối 
các hô sơ căm môc giới theo quy hoạch đô thị được quy đinh tại Khoản 3, Khoản 5 
Điều 3 của Quy định này trong phạm vi hành chính do mình quản lý. 

d) Ban Quản lý các khu chức năng đô thị đối với các hồ sơ cắm mộc giới 
theo quy hoạch đô thị được quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Quy định này. 

2. Việc lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị các cấp phải được 
bảo quản tôt, bảo đảm an toàn lâu dàí. 

3. Sau khi phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc 
giới ngoài thực địa íheo quy hoạch đô thị, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo Điêu 3 của Quy định này, gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và 
Môi trường một bộ hô sơ (bản chính) gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo thuyết 
minh; các bản vẽ đã ký, đóng dấu phê duyệt, đĩa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh, 
bản vẽ và biên bản nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa để phục vụ cho 
công tác quản lý phát triên đô thị theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên 
quan hướng dân triên khai thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quy định này; 

2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Tư pháp thống nhất về thành phần Hồ sơ cắm mốc giới theo quy 
hoạch đô thị đê hướng dân các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, tránh 
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yêu cầu thêm thủ tục ngoài quy định; riêng thành phần hồ sơ đối với các dự án đầu 
tư xây dựng công trình cần kết hợp sử dụng bản đồ hiện trạng vị trí đã được lập và 
phê duyệt trong quá trình lập thủ tục giao, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 
Công tác căm môc giới và quản lý môc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê 
duyệt phải găn với hoạt động đo đạc bản đồ, quá trình thực hiện phải tuân thủ quy 
phạm và các văn bản pháp lý về công tác đo đạc bản đồ do các cơ quan có thẩm 
quyền ban hành (kế từ lúc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, tổ chức 
thực hiện và quản lý mốc giới) để thống nhất trong công tác quản lý đất đai và quản 
lý quy hoạch đô thị, đảm bảo độ chính xác cao. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về quy 
cách mốc giới để tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của thành phố 
và phù hợp quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh gãy lãng phí. 

3. Căn cứ danh mục hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, triển khai 
mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới thiết lập được ủy ban nhân dân 
Thành phố chấp thuận và dự toán do Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt. Sở Tài 
chính chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các 
Ban Quản lý khu chức năng đô thị và ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế 
hoạch hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách cho công tác cắm mốc giới và quản 
lý mốc giới (không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trinh theo hình thức kinh 
doanh) trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết đinh. 

4. Các tổ chức, cá nhân được tự cân đối kinh phí để lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm 
mốc giới và triển khai mốc giới thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức kinh doanh, kinh phí này được tính vào tổng mức đầu tư của dự án 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp danh sách các tổ 
chức tư vấn đã được đăng ký hành nghề có đù điều kiện, năng lực về trắc địa bản 
đồ cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định tại Điều 3 Quy định này tham 
khảo, lựa chọn. 

6. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, 
vướng mắc thì các tổ chức, cá tửiân có liên quan phản ảnh kịp thời yề Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Quy 
hoạch - Kiến ữúc tổng hợp trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, 
bổ sung Quyết định này cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

" XHỪ TỊCH 

Nguyền Hữu TÍI1 
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