
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:         /SXD-GĐXD 

V/v thông báo hiệu chỉnh số liệu mốc cao 

độ hạng III thuộc Mạng lưới mốc hệ cao 

độ Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

(mốc tại khu vực thành phố Long Xuyên) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày         tháng   3   năm  2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. 

 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của 

UBND tỉnh An Giang về việc công bố mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh An Giang; 

Sở Xây dựng nhận được công văn số 03/ĐĐBĐ/ĐV/18 ngày 11 tháng 3 

năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đo đạc Bản đồ Đất Việt về việc giải 

trình đính chính số liệu công trình “Mạng lưới mốc hệ độ cao Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh An Giang”, 

Sở Xây dựng thông báo hiệu chỉnh số liệu mốc cao độ hạng III thuộc 

Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (mốc tại khu 

vực thành phố Long Xuyên), cụ thể như sau: 

Tuyến số 56 (Mỹ Thạnh - Vĩnh Khánh), đo từ I (VL-HT) 298A đến I (VL-

HT)302 tại điểm III(MTH-03) vị trí đặt cách góc nhà Trạm Y Tế khoảng 3,6m 

hướng về Tây Bắc và gần Văn phòng Ban tự quản Khóm Đông Thạnh, phường Mỹ 

Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điểm có giá trị độ cao đúng 2.193m 

(xem bảng tính độ cao khái lược hạng III tuyến 56 trong tập thành quả tính toán 

bình sai lưới thủy chuẩn hạng III huyện Thoại Sơn), do tư vấn khảo sát là Công ty 

Cổ phần Tư vấn Đo đạc Bản đồ Đất Việt sơ suất gõ số từ bàn phím máy tính để 

lập bảng so sánh độ cao các điểm qua các thời kỳ là 2.930m. Nay hiệu chỉnh số 

đúng ở bảng so sánh là 2.193m. 

Trên đây là nội dung hiệu chỉnh về số liệu mốc cao độ hạng III thuộc 

Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (mốc tại khu 

vực thành phố Long Xuyên)./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;      

- BGĐ Sở, CVP Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, GĐXD(Trung). 

(Đính kèm công văn số 03/ĐĐBĐ/ĐV/18 và 

Bảng tính cao độ khái lược hạng III).  

 KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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