
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

Số:   1613 /QĐ-UBND       

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày   21 tháng 8 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới  

phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 
 
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 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 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thành phố 
Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn  phê duyệt điều chỉnh cục bộ một phần lô đất CC1, toàn bộ lô TH, lô 
BT3, BT4 và lô HC trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông 
thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 218/BC-
SXD ngày 20/8/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 
mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 với các nội dung sau: 

 1. Vị trí, phạm vi ranh giới khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch   

1.1. Vị trí địa điểm: Khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thuộc thôn Phai Duốc, 
xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

1.2. Phạm vi ranh giới: 

- Phía Đông giáp phần diện tích còn lại của lô CC1 theo quy hoạch; 

- Phía Tây giáp Quốc lộ 1A (Trục trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng – Lạng Sơn); 

- Phía Nam giáp đường vào thôn Phai Duốc và 4s Hải Âu Lạng Sơn; 

- Phía Bắc giáp lô đất CQ2 theo quy hoạch. 

1.3. Quy mô đất đai, dân số. 

- Quy mô đất đai: Phạm vi nghiên cứu: 38,0ha (toàn bộ ranh giới Quy hoạch 
chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thành phố Lạng Sơn); diện tích điều 
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chỉnh cục bộ quy hoạch: 5,5432ha. 

- Quy mô dân số: Khoảng 780 người. 

2. Nội dung điều chỉnh cục bộ 

2.1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của toàn 
bộ khu đất thuộc Nhà máy xi măng (cũ) với tổng diện tích 55.432m2, bao gồm một 
phần diện tích các lô đất CC1, DV2 và đất giao thông, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh một phần diện tích 51.623,0m2 của lô đất Khu trưng bày và triển 
lãm (ký hiệu CC1) thành các loại đất Hỗn hợp (dịch vụ thương mại + khách sạn + 
chung cư), đất ở liền kề, đất cây xanh và đất giao thông. 

- Điều chỉnh một phần diện tích 342,0m2 của lô đất Văn phòng cho thuê, khách 
sạn + dịch vụ (ký hiệu DV2) thành đất dịch vụ thương mại. 

- Diện tích đất giao thông: 3.467,0m2. 

Bảng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh (Phụ lục 2) và 
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh (Phụ lục 3) kèm theo. 

- Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: 

+ Đối với đất công trình Hỗn hợp (dịch vụ thương mại + khách sạn+chung cư), 
mật độ xây dựng phần đế công trình 60%, phần tháp 40 %; số tầng cao từ 22 đến 27 
tầng. 

+  Đối với các lô đất là nhà ở liền kề (nhà ở ShopHouse) quy định mật độ xây 
dựng tối đa 95,2%; số tầng cao là 05 tầng. Khoảng cách giữa hai dãy nhà ở trong một lô 
đất ở liền kề là 2m để lấy ánh sáng và thông gió (phần phía sau giữa 2 dãy nhà ở 
ShopHouse). 

2.2. Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông 

- Mở rộng phần đường gom và vỉa hè của Trục trung tâm khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, chỉ giới đường đỏ từ 41,0m (2+3+1+11+3+11+1+3+6) thành 
45,5m (2+3+1+11+3+11+1+5,5+8) để thuận tiện kết nối giao thông của khu hỗn hợp 
và khu dân cư. 

- Bổ sung tuyến số 1 (đường chính khu vực), chỉ giới đường đỏ 26,0m 
(4,5+7,5+2+7,5+4,5) kết nối đường chính khu đô thị (chỉ giới đường đỏ 33m) với Trục 
trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Bổ sung các tuyến đường nội bộ khu vực, chỉ giới đường đỏ 16,5m 
(4,5+7,5+4,5) để bố trí các khu dân cư. 

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đối với khu nhà ở liền kề, 
khoảng lùi tối thiểu 6m đối với khu đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ.  

b) Cấp nước  

- Tổng nhu cầu cấp nước: 419,0 m3/ngđ. 
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- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước sạch của thành phố chạy trên đường 
Quốc lộ 1A (Ống HDPE D110). 

- Mạng lưới đường ống: 

+ Các tuyến ống cấp nước được thiết kế, đấu nối với ống cấp hiện trạng tạo 
thành mạng vòng để cấp nước an toàn và thuận tiện. 

+ Các tuyến ống thiết kế có đường kính D50 – D110m, đi chung trong hào tuy 
nen kỹ thuật. 

- Cấp nước chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy nằm trong phạm vi vùng đường ống cấp nước, 
cấp nước tại chỗ, ô tô cứu hoả  lấy nước từ các trụ chữa cháy đặt tại các ngã ba, ngã tư 
đường phố, các trụ chữa cháy có khoảng cách 120m - 150m. 

+ Các công trình cao tầng phải có bể dự trữ nước phòng hoả và trạm bơm tăng 
áp cục bộ tính vào giá thành theo từng công trình cụ thể. 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng 
cháy, chữa cháy cho nhà và công trình hiện hành. 

+ Trụ cấp nước chữa cháy 100, trụ chữa cháy nổi. 

c) Thoát nước mưa và thoát nước bẩn 

- Thoát nước mưa: Bổ sung hệ thống thoát nước mưa cho các tuyến đường mới, 
đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực. 

- Thoát nước bẩn và VSMT:  Điều chỉnh tách riêng hệ thống thoát nước mưa và 
hệ thống thoát nước bẩn. 

+ Chỉ tiêu thoát nước bẩn: Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng tiêu chuẩn cấp 
nước: 150lít/người/ng.đêm, với quy mô số dân là 780 người: QTNB

  117m3/ng.đêm. 

+ Phương án thoát nước bẩn: Nước bẩn từ các khu ở, khu thương mại dịch vụ 
được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sẽ thoát ra hệ thống cống thoát nước bẩn, sau đó 
dẫn về hệ thống thu gom nước bẩn chung của thành phố. 

+ Hệ thống mạng lưới thoát nước bẩn: Mạng lưới đường ống thoát nước bẩn 
trong khu vực là hệ thống thoát nước riêng, sử dụng ống nhựa u.PVC dán keo có đường 
kính D200 ÷ D315; toàn bộ hệ thống cống thoát nước bẩn được lắp đặt tại đáy hào tuy 
nen kỹ thuật, độ sâu đặt cống tối thiểu là 1m (đối với cống D200). 

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như độ dốc dọc, độ đầy lấy theo tiêu chuẩn 
quy phạm (các thông số chi tiết tại bản vẽ thoát nước). 

d) Cấp điện  

- Tổng nhu cầu phụ tải điện: 1.926,0KVA;  

- Nguồn điện: Sử dụng lưới điện trung thế 22kV khu vực Nhị Thanh, thành 
phố Lạng Sơn. 

- Giải pháp cấp điện:  
+ Lưới điện trung thế 35kV: Lưới điện trong khu vực thiết kế sử dụng cáp 

ngầm. Lưới điện phân phối (trung thế) sử dụng điện áp 35kV; Lưới điện 35kV có 
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kết cấu mạch vòng bình thường vận hành hở với dự phòng 100%. Khu vực thiết kế 
được cấp bởi 2 tuyến 35kV có tiết diện là 3x185mm2. Cáp dùng cáp khô, ruột đồng 
có cách điện cao phân tử (XLPE). Đường dây trung thế 35kV cáp được đặt sâu 
dưới hào cáp độ sâu tối thiểu 0,7m so với mặt nền. 

+ Trạm biến áp: Lựa chọn cấp điện áp cung cấp là 35kV. Nguồn cấp điện được 
lấy từ đường dây trung thế 35kv, mỗi trạm biến áp cấp điện cho khu vực trong bán kính 
≤350m. Với phụ tải điện yêu cầu là S = 1.926 KVA dự kiến bố trí 1 trạm biến áp 
400KVA cấp điện cho khu vực dân cư và 1 tram 1.600KVA cấp điện cho khu 
thương mại dịch vụ. 

- Đường dây 0,4kV và chiếu sáng. 
+ Đường dây hạ thế 0,4kV: Lưới điện hạ áp chọn cấp điện áp 380/220V đi ngầm 

tronghào tuy nen kỹ thuật cấp đến các phụ tải tiêu thụ điện. 
+ Hệ thống chiếu sáng: Toàn bộ đường cáp điện chiếu sáng được thiết kế dùng 

cáp ngầm hạ thế bọc đai thép có đặc tính chống thấm đi trong hào cáp. 
- Thông tin liên lạc: Hệ thống thông tin liên lac đi ngầm trong hào tuy nen kỹ 

thuật (các thông số chi tiết tại bản vẽ cấp điện). 
3. Kinh phí lập quy hoạch 
3.1. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.  
3.2. Kinh phí lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 119.675.000 đồng (chi tiết 

Phụ lục 1 kèm theo). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức công bố công khai nội dung 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định; phối hợp với Sở tài nguyên và Môi 
trường xác định phạm vi ranh giới khu đất ngoài thực địa, thực hiện các thủ tục 
liên quan về đất đai theo qui định. 

2. Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn cập nhật các nội dung điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch vào đồ án Quy hoạch đô thị có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông 
vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố 
Lạng Sơn và Chủ tịch UBND xã Mai Pha chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH; 

- Lưu: VT, VAT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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Phụ lục 1: Dự toán chi phí lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

(Kèm theo Quyết định số  1613/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

1. Căn cứ pháp lý lập dự toán  

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Phụ lục số 2); 

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước 
làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng 
theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng 
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

- Chi phí mua tài liệu, bản đồ, văn phòng phẩm, chi phí khác... tính trên cơ sở 
thực tế có chứng từ hợp pháp. 

2. Bảng dự toán chi tiết 

(Theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội). 

 
STT Danh sách chuyên gia Số tiền Kinh nghiệm tư vấn

(đồng/tháng)

1 KTS Chủ nhiệm đồ án 40.000.000 Chuyên ngành > 15 năm kinh nghiệm

2 KTS Chủ trì 30.000.000 Chuyên ngành từ 10 ÷ < 15 năm kinh nghiệm

3 KS Giao thông 20.000.000 Chuyên ngành từ 5 ÷ < 10 năm kinh nghiệm

4 KS Điện 20.000.000 Chuyên ngành từ 5 ÷ < 10 năm kinh nghiệm

5 KS Nước 20.000.000 Chuyên ngành từ 5 ÷ < 10 năm kinh nghiệm

6 KS Xây dựng 15.000.000 Chuyên ngành < 5 năm kinh nghiệm  
Bảng 1: Lương chuyên gia tư vấn tham gia điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

1 KTS Chủ nhiệm đồ án 35.000.000 1,00 35.000.000
2 KTS Chủ trì 20.000.000 0,50 10.000.000
3 KS Giao thông 20.000.000 0,20 4.000.000
4 KS Điện 20.000.000 0,10 2.000.000
5 KS cấp Nước, thoát nước 20.000.000 0,20 4.000.000

Cộng 55.000.000

ST
T

Danh sách chuyên gia
Lương tháng 
(đồng/tháng)

Thời gian 
(tháng)

Thành tiền 
(đồng)
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Bảng 2: Chi phí điều chỉnh cục bộ 
STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị (đồng) Diễn giải

I
Chi phí lập QH chi tiết 
(Cqh)

Ccg+Cql+Ck+TN+V
AT

100,567,500

1 Chi phí chuyên gia (Ccg) ( phụ lục 2 ) 55,000,000

2 Chi phí quản lý (Cql) 45% x Ccg 24,750,000
Chi phí tiền lương, chi phí 
duy trì hoạt động cho bộ 
phận quản lý (45-55%)

3 Chi phí khác (Ck) Ctb+Chh 6,500,000

3.1
Chi phí khấu hao thiết bị 
(Ctb)

1,000,000
Máy tính, máy in, máy phô 
tô...

3.2

Chi phí hội nghị, hội thảo 

(Chh)

10%(Ccg) 5,500,000

Chi phí lấy ý kiến cá nhân 
và cộng đồng dân cư, Công 
bố công khai đồ án điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch. 

4
Thu nhập chịu thuế tính 
trước (TN)

6%(Ccg+Cql+Ck) 5,175,000

5
Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%(Ccg+Cql+Ck+

TN)
9,142,500

II Chi phí thẩm định, chi khác 19,107,825
1 Thẩm định quy hoạch 12,3%(Cqh/1,1) 11,245,275
2 Quản lý nghiệp vụ quy hoạc 8,6%(Cqh/1,1) 7,862,550

III Tổng kinh phí lập quy hoạch (I+II) 119,675,325

Làm tròn 119,675,000  
 

Phụ lục 3: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh cục bộ 

(Kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

  Tổng diện tích đất  55.432,00 100,00 

I Đất Công công 9.825,00 17,72 

1 Đất hỗn hợp(dịch vụ thương mại+khách sạn+chung cư) 9.483,00 17,11 

2 Đất dịch vụ thương mại 342,00 0,62 

II Đất ở liền kề (nhà ở Shop House) 20.620,00 37,20 

III  Đất giao thông 21.478,00 38,75 

1 Đất giao thông nội bộ 17.569,00 31,70 

2 Đất giao thông Trục trung tâm Khu KTCK ĐĐ-LS 1.567,00 2,83 

3 Đất giao thông tĩnh(bãi đỗ xe) 2.342,00 4,23 

 IV Đất cây xanh 3.509,00 6,33 

1 Đất cây xanh cảnh quan 2.257,00 4,07 

2 Đất cây xanh khu ở 1.252,00 2,26 

 
 



Phụ lục 2:  
Bảng so sánh chỉ tiêu KT-KT: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất 

(Kèm theo Quyết định số  1613/QĐ-UBND ngày 21 /8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ 

TT Tên lô 
đất 

Diện tích 
(m2) 

Tầng cao 
(tầng) 

MĐ XD 
(%) 

HSSDĐ 
(lần) 

Tên lô đất 
Diện tích 

(m2) 
Tầng cao 

tối đa 
MĐ 

XD (%)
HSSDĐ 

(lần) 
Dân số 
(người) 

Ghi chú 

1 CC1 51.623 5 40 2,0 CC_DC1 9.483 27 60 16,2   Lấy 1 phần từ lô đất CC1  
2           NLK_DC1 3.388 5 95,2 4,76 128 Lấy 1 phần từ lô đất CC1  
3           NLK_DC2 3.388 5 95,2 4,76 128 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
4           NLK_DC3 3.388 5 95,2 4,76 128 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
5           NLK_DC4 3.408 5 95,2 4,76 128 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
6           NLK_DC5 3.408 5 95,2 4,76 128 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
7           NLK_DC6 2.128 5 95,2 4,76 80 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
8           NLK_DC7 1.097 5 95,2 4,76 44 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
9           NLK_DC8 415 5 95,2 4,76 16 Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
10           BĐX_DC1 1.378         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
11           BĐX_DC2 964         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
12           CX_DC1 2.257         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
13           CX_DC2 378         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
14           CX_DC3 378         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
15           CX_DC4 378         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
16           CX_DC5 118         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 
17 DV2 342 10 35 3,5 DV2.1 342 10 35 3,5   Giữ nguyên 

18 
Giao 
thông 

3.467       
Giao thông 
nội bộ 

17.569         Lấy 1 phần từ lô đất CC1 

19 

              

Đường trục 
trung tâm 
khu KTCK 
Đồng Đăng – 
Lạng Sơn 

1.567           

  Tổng  55.432         55.432       780   
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Phụ lục 4: 
Bảng so sánh chỉ tiêu KTKT: Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ 

(Kèm theo Quyết định số   1613/QĐ-UBND ngày  21/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

QHCT đã được duyệt Điều chỉnh quy hoạch Ghi chú 

TT Tên tuyến Chỉ giới 
Đ.Đ (m) 

Mặt 
đường (m) 

Giải PC 
(m) 

Vỉa hè 
(m) 

Chỉ giới 
Đ.Đ (m) 

Mặt đường 
(m) 

Giải PC 
(m) 

Vỉa hè 
(m) 

 

1 
Trục trung tâm khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

41,0 2x(3+11) (1+3+1) (2+6) 45,5 (3+11+11+5,5) (1+3+1) (2+8) 
Mở rộng 
đường gom và 
vỉa hè. 

2 Tuyến bổ sung số 1     26,0 2x7,5 2 2x4,5 Bổ sung mới 

3 Tuyến bổ sung số 2     16,5 2x3,75  2x4,5 Bổ sung mới 

4 Tuyến bổ sung số 3     16,5 2x3,75  2x4,5 Bổ sung mới 

5 Tuyến bổ sung số 4     16,5 2x3,75  2x4,5 Bổ sung mới 
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