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Lạng Sơn, ngày  22  tháng 8 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 
 phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

(Khu đất Bệnh viện Y học cổ truyền cũ) 
 

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 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 
195/BC-SXD ngày 09/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Vị trí địa điểm, phạm vi ranh giới, quy mô 

- Vị trí địa điểm: Khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;  
thuộc các lô đất Ở.HH.18 , Ở.HH.18, Y.T.01 và đất giao thông nội bộ theo quy 
hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết 
định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018. 

- Phạm vi ranh giới như sau: 

+ Phía Bắc giáp Kè bờ sông Kỳ Cùng; 

+ Phía Nam giáp chỉ giới đường đỏ đường Trần Hưng Đạo; 

+ Phía Đông giáp đường ngõ (hiện trạng đã có); 

+ Phía Tây giáp đường ngõ (hiện trạng đã có). 

- Quy mô: Diện tích điều chỉnh khoảng: 9.502 m2. 

2. Nội dung điều chỉnh 

- Điều chỉnh bỏ đoạn đường ngõ theo quy hoạch (chiều dài khoảng 34,5 
m, quy mô mặt cắt ngang 4,0m) nối từ đường Trần Hưng Đạo đến khu dân cư 
phía sau Bệnh viện Y học cổ truyền cũ (đoạn đường ngõ đi qua giữa khu đất 
Bệnh viện Y học cổ truyền cũ); 
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- Mở mới đoạn đường ngõ tiếp giáp với ranh giới phía Đông khu đất Bệnh 
viện Y học cổ truyền cũ (chiều dài khoảng 48,0 m, quy mô mặt cắt ngang 4,0m) 
nối từ đường Trần Hưng Đạo đến khu dân cư phía sau Bệnh viện Y học cổ 
truyền cũ. 

- Điều chỉnh một phần diện tích các lô đất ở hỗn hợp, ký hiệu Ở.HH.17 và 
Ở.HH.18 thành đất cơ quan, ký hiệu CQ.ĐC-01; điều chỉnh một phần diện tích 
lô đất ở hỗn hợp, Ở.HH.18 thành đất y tế, gộp vào diện tích lô đất Y.T.01 cho 
phù hợp với ranh giới hiện trạng khu đất của các đơn vị đang quản lý sử dụng. 

- Bảng so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trong ranh giới điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch trước và sau điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND phường Chi Lăng 
công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy 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, Giao thông vận tải, Chủ 
tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND phường Chi Lăng 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, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
 



Phụ lục 
Bảng so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /8/2019 của UBND tỉnh) 
 

Theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ  

STT Tên lô đất 
Diện tích 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Mật độ 
xây dựng 

(%) 

Hệ số sử 
dụng đất 

(lần)  

Số 
hộ 

STT Tên lô đất 
Diện tích

 (m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Mật độ 
xây dựng 

(%) 

Hệ số sử 
dụng đất 

(lần)  

Số 
hộ 

1 Ở.HH.17 4.315,00 7 100 7 42 1 Ở.HH.17 3.244,00 7 100 7 29 
             2 CQ-ĐC-01 1.626 4 80-90 3,6   

2 Ở.HH.18  3.758,0  7   100  7,0 36 3 Ở.HH.18  3.027,0 7   100  7,0 27 
3  Y.T.01 798,0   3 60   1,8   4  Y.T.01 918,0  3 60   1,8   

4 Đất giao thông  631          5 Đất giao thông  687         
  Tổng cộng 9.502,00             9.502,00         
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