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

 
Lạng Sơn, ngày  09 tháng 9 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu hành chính - đô 
thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 
CHỦ TỊCH ỦY 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 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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 1807/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số   
192/BC-SXD ngày 07/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu hành chính - 
đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu hành chính - đô thị 
thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

2. Vị trí địa điểm, phạm vi ranh giới, quy mô điều chỉnh và tính chất 

2.1. Vị trí, địa điểm: Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá và Khu A thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Phạm vi, ranh giới hạn như sau: 

- Phía Đông tiếp giáp với chỉ giới đường đỏ Trục trung tâm khu Kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Phía Tây trùng với chỉ giới đường đỏ tuyến giao thông nội bộ, tiếp giáp 
với các lô đất K3-OM112, K3-OM109 và đất tôn giáo theo quy hoạch; 

- Phía Nam trùng với chỉ giới đường đỏ tuyến giao thông nội bộ (trục phía 
Nam Quốc lộ 1B) và tiếp giáp với các lô đất K3-OH138, K3-OH139 theo quy 
hoạch; 

- Phía Bắc trùng với chỉ giới đường đỏ trục giao thông nội bộ và tiếp giáp 
với các lô đất công cộng ký hiệu K3-CC68A, K3-CC68B, K3-CC69 theo quy 
hoạch. 
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2.3. Quy mô: 

- Diện tích nghiên cứu : 21,62 ha. 

- Diện tích điều chỉnh cục bộ: 8,94 ha. 

- Quy mô dân số: Khoảng 3.110 người. 

2.4. Tính chất: Là Khu hành chính - đô thị của thị trấn Đồng Đăng, huyện 
Cao Lộc. 

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn đô thị loại IV (Chi tiết 
có bảng 01 kèm theo).  

3.2. Quy hoạch sử dụng đất  

a) Khả năng khai thác quỹ đất 

Khai thác, chuyển đổi, phát triển các quỹ đất trống, đất nông lâm nghiệp 
trong đô thị vào mục đích xây dựng các công trình dịch vụ đô thị và khu ở, đảm 
bảo tính khả thi, phục vụ cho quản lý quy hoạch đô thị. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất 

- Trụ sở cơ quan: Mật độ xây dựng 40%; tầng cao từ 05÷11 tầng, khoảng 
lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Công trình văn hóa: Mật độ xây dựng 40%; tầng cao từ 01÷03 tầng, 
khoảng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Công trình Giáo dục, y tế: Mật độ xây dựng 40%; tầng cao từ 2÷3 tầng, 
khoảng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ.  

- Đất ở liền kề, ở xen cấy cải tạo: Mật độ xây dựng tối đa 100%, tầng cao 
từ 2÷5 tầng, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. 

- Đất ở biệt thự: Mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao từ  02÷3 tầng, 
khoảng lùi tối thiểu 3,0m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Đất cây xanh cảnh quan, cây xanh khu ở, diện tích  13.928,05 m2. 

c) Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ: 

(Chi tiết có bảng 2 kèm theo) 

d) Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 

(Chi tiết có bảng 3 kèm theo) 

3.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

a) Yêu cầu về không gian kiến trúc: 

- Quy hoạch chi tiết Khu đô thị trung tâm hành chính mới thị trấn Đồng 
Đăng là sự kết hợp giữa kế thừa, cải tạo và xây dựng mới đảm bảo cho đô thị 
phát triển bền vững, ổn định, nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ viên chức 
và đời sống cho nhân dân thị trấn. 

- Bộ mặt kiến trúc đô thị chính của khu vực được xác định theo đường 
chính nối từ đường Chi Lăng với Quốc lộ 1B, chỉ giới đường này là 33,0m. 

- Về cảnh quan đô thị, gồm Khu trung tâm hành chính thị trấn, khu quảng 
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trường và khu công viên cây xanh tiếp giáp với Quốc lộ 1A (Trục trung tâm khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn). 

b) Xác định các công trình kế thừa: 

- Kế thừa một phần cơ cấu sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết đã 
được phê duyệt. 

- Tôn trọng, kế thừa Khu trung tâm hành chính, nhà làm việc Đội phòng 
cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng. 

- Xác định danh mục các công trình đầu tư xây dựng. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực. 

- Đầu tư xây dựng phần nền khu trung tâm hành chính và khu vực dự kiến 
bố trí tái định cư để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

c) Xác định các công trình cải tạo: 

- Công trình hạ tầng xã hội: Cải tạo xen cấy các khu ở hiện trạng trên 
đường Chi Lăng, đường Quốc lộ 1A cũ, chỉnh trang mặt đứng kiến trúc, quản lý 
xây dựng về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, khống chế chiều cao cốt ± 
0.00, chiều cao tầng 1 tạo mặt đứng kiến trúc khang trang. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp cải tạo đường Chi Lăng, Quốc lộ 1B và hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. 

d) Xác định các công trình điều chỉnh cục bộ: 

- Công trình hạ tầng xã hội:  

+ Điều chỉnh 1 phần khu đất cơ quan dự trữ phát triển thành đất ở và đất 
cây xanh cảnh quan, thể dục thể thao. 

+ Điều chỉnh bỏ khu Trưng bày, triển lãm. 

+ Điều chỉnh khu đất nhà văn hóa về vị trí hiện trạng kết hợp với thư viện 
đáp ứng quy mô công trình cấp đô thị. 

+ Điều chỉnh quảng trường tổ chức sự kiện thành quảng trường cây xanh 
cảnh quan kết hợp bãi đỗ xe. Giữ nguyên vị trí tại phía trước trung tâm hành 
chính. 

+ Điều chỉnh bỏ khu đất khách sạn, chuyển thành đất ở hiện trạng và cây 
xanh cảnh quan theo đồ án Quy hoạch phân khu Trục trung tâm khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000. 

- Hạ tầng giao thông: 

+ Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ đường trục chính đô thị hướng Bắc Nam 
(tuyến 1) từ 35m (5+7,5+10+7,5+5) thành 33m (4,5+7,5+9+7,5+4,5) và dịch 
chuyển tuyến về phía Tây Nam (khoảng 1,2m) cho phù hợp với thực tế (tuyến 
đường từ ga Đồng Đăng đến đường Chi Lăng có chỉ giới đường đỏ là 33m). 

+ Điều chỉnh hướng và gộp tuyến số 2, tuyến số 8, tuyến số 11, điều chỉnh 
thống nhất một loại chỉ giới đường đỏ 19,5m (4,5+5,25+5,25+4,5). 

+ Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến số 2, nối với đường ra cầu vượt ga 
Đồng Đăng từ 20,5m (5+10,5+5) thành 23,5m (6+11,5+6) để đồng nhất với chỉ 
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giới đường đỏ trục đường hiện trạng. 

+ Điều chỉnh hướng và gộp tuyến số 3 với tuyến số 9 đồng thời nối thông 
với tuyến số 12, điều chỉnh thống nhất một loại chỉ giới đường đỏ 19,5m 
(4,5+5,25+5,25+4,5). 

+ Điều chỉnh dịch tuyến số 12 về phía Đông Bắc 15m, nối thông với Quốc 
lộ 1B. 

+ Bỏ tuyến số 14 và 15. Bổ sung một số tuyến đường khu vực có chỉ giới 
đường đỏ 13,5m (3+7,5+3) để bố trí các khu chức năng, khu ở. 

+ Điều chỉnh các tuyến có vỉa hè rộng 5,0m thành 4,5m để đồng bộ với 
vỉa hè đường trục chính. 

+ Điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe về phía trước Trung tâm hành chính, chuyển 
khu đất bãi đỗ xe thành đất ở liền kề. 

+ Bổ sung bãi đỗ xe tại khu vực phía Đông Nam của dự án với quy mô 
diện tích 492,1m2. 

+ Hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước: Điều chỉnh theo tổng mặt bằng sử 
dụng đất và hệ thống giao thông sau điều chỉnh cục bộ; hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật sử dụng chung trong hào tuynel kỹ thuật theo Nghị định số 72/2012/NĐ-
CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Bổ sung khu xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Các hạng mục bổ sung hạ tầng xã hội: Bổ sung trường mầm non khu 
vực, phòng khám đa khoa để đảm bảo đầy đủ các công trình tiện ích đô thị cơ 
bản, đáp ứng chỉ tiêu theo quy hoạch về quy mô cũng như nhu cầu sử dụng và 
bán kính phục vụ cho nhân dân khu vực quy hoạch và khu vực lân cận. 

3.4. Thiết kế đô thị 

- Công trình điểm nhấn: Quảng trường trung tâm, nhà trung tâm hành 
chính, Không gian kiến trúc dọc theo tuyến giao thông chính như Quốc lộ 1A, 
tuyến đường đấu nối ra Ga Đồng Đăng. 

- Quy định về chiều cao của các tầng nhà: 

+ Công trình cơ quan: Quy định tầng 1 cao từ 3,9 ÷ 4,2m; tầng 2 từ cao 
3,6  3,9m; từ tầng 3 trở lên từ cao 3,3  3,6m (trường hợp công trình có các 
chức năng đặc thù như không gian thông tầng, hội trường khi thiết kế phải đảm 
bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành); 

+ Các cơ sở y tế, công trình văn hóa, công trình giáo dục: Quy định tầng 1 
cao từ 3,9 ÷ 4,2m; từ tầng 2 trở lên cao 3,3  3,6m. 

+ Công trình nhà ở (ở kiền kề, ở cải tạo xen cấy, ở biệt thự ): Tầng 1 cao 
từ 3,9÷ 4,2m, tầng 2 cao 3,3  3,6m; các tầng từ tầng 3 trở lên cao 3,0  3,3m. 

- Khoảng lùi công trình: 

+ Các công trình cơ quan, y tế, giáo dục, văn hóa quy định khoảng lùi tối 
thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

+ Đất ở biệt thự quy định khoảng lùi tối thiểu 3,0m so với chỉ giới đường 
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đỏ; Đất ở liền kề, ở xen cấy cải tạo chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. 

+ Độ vươn lô gia, ban công, mái đua, ô văng theo quy định hiện hành tại 
Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng. 

- Xác định hình khối, mầu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo: 

+ Hợp khối công trình tạo công trình bề thế. Quản lý đầu tư xây dựng theo 
các tuyến phố, khống chế chiều cao nền xây dựng, chiều cao sàn các tầng nhà 
tạo cảnh quan theo tuyến phố. 

+ Mầu sắc khuyến khích dùng gam mầu nóng trên các tuyến phố hướng 
Bắc, Đông Bắc tạo cảm giác ấm về mùa đông, sử dụng gam mầu lạnh đối với 
các tuyến phố hướng Đông, Tây tạo cảm giác mát mẻ về mùa hè. 

+ Hình thức kiến trúc chủ đạo: Kết hợp kiến trúc truyền thống dân tộc, 
hiện đại, sử dụng tối đa vật liệu địa phương và theo qui định hiện hành, chống 
thấm, chống nóng sử dụng hình thức mái dốc truyền thống. 

- Hệ thống cây xanh 

+ Cây xanh khuôn viên tại quảng trường trung tâm hành chính đảm bảo 
yêu cầu khoảng cách khuôn viên tới công trình bảo đảm, hài hòa. 

+ Hệ thống cây xanh bóng mát hai bên đường phố chính cần tuyển chọn 
cây bản địa phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, có tán lá rộng, ít rụng lá đảm bảo yêu 
cầu cải thiện môi trường và tạo điểm nhấn đô thị miền núi. 

+ Hệ thống cây xanh khuôn viên khu vực giáp với quốc lộ 1 B cách ly 
cũng như điều hòa vi khí hậu cho khu vực quảng trường và nhà trung tâm hành 
chính. 

3.4. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật: 

a) Quy hoạch giao thông 

- Các tuyến đường được thiết kế với tiêu chuẩn quy mô đường đô thị loại IV.  

- Cao độ được khống chế bởi các tuyến giao thông hiện trạng xung quanh 
khu vực lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch như Quốc lộ 1A, 1B, đường Chi Lăng 
và khu dân cư hiện trạng. 

- Tổng chiều dài các tuyến là: 4.980,0m (4,98km). 

(Chi tiết có bảng 4 kèm theo). 

- Các chỉ tiêu đạt được: 

+ Đường chính khu vực  : 1.444,0m. 

+ Đường khu vực   : 1.788,7m. 

+ Đường phân khu vực  : 1.410,8m. 

+ Đường gom                              : 336,5m 

+ Độ dốc dọc tuyến: Đường hiện trạng: iMax= 8,4% (Tuyến số 2); Độ dốc 
ngang mặt đường: ib= 2,0 %; Độ dốc ngang hè phố: ih= 1,5%. 

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: RMin = 50,0m. 

- Bán kính giao bó vỉa tại các nút ngã 3, ngã 4 của các tuyến chính, Rmin = 
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8m: Rmax = 15m. 

- Giao thông tĩnh (các bãi đỗ xe): 04 vị trí (BĐX1 – BĐX4); Tổng diện 
tích: 3.446,05m2. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật (san nền) 

- Tôn trọng địa hình nền hiện trạng: Cao độ xây dựng không làm ảnh 
hưởng đến dòng thoát lũ, độ dốc san nền đảm bảo thuận lợi cho giao thông và 
thoát nước trong khu vực. 

- Cao độ được khống chế bởi Quốc lộ 1A, 1B, đường Chi Lăng và các khu 
dân cư hiện trạng. 

- Hướng thoát nước chính của khu vực quy hoạch là theo hướng Nam - 
Bắc và Đông - Tây. 

- Cao độ thiết kế lớn nhất: HMax= 268,50m (khu vực nút giao giữa đường 
1A và 1B). 

- Cao độ thiết kế thấp nhất: HMin= 246,35m (khu vực nút giao giữa đường 
trục chính và đường Chi Lăng). 

- San nền tổng thể toàn bộ diện tích khu đất, cao độ san nền bằng cao độ 
mép ngoài vỉa hè. 

c) Quy hoạch thoát nước 

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn tự 
chảy; hệ thống thoát nước bẩn là hệ thống  thoát nước riêng, nước bẩn được xử 
lý sơ bộ qua các bể tự hoại sẽ thoát ra hệ thống mương thoát nước bẩn có nắp 
đan phía sau nhà, sau đó dẫn về bể xử lý nước bẩn chung của khu vực. 

+ Hướng thoát: Theo độ dốc nền Nam - Bắc và Đông - Tây, nước mưa của 
toàn bộ khu vực được thu gom vào hệ thống cống thoát dọc bằng cống tròn bê tông 
cốt thép sau đó thoát ra hệ thống cống chung khu vực. 

+ Mạng lưới: Dùng mạng lưới phân tán theo độ dốc giao thông để giảm 
kích thước cống, mạng lưới có dạng hình nhánh cây. Kết cấu sử dụng cống tròn, 
cống hộp, mương có nắp đan bằng bê tông cốt thép, phù hợp với các đoạn tuyến. 

- Thu gom chất thải rắn 

d) Quy hoạch cấp nước 

- Nhu cầu dùng nước và cấp nước: Tổng nhu cầu dùng nước: 742,0m3/ngđ. 
(tính theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, bao gồm nước sinh hoạt, nước công trình cơ 
quan, trường học, y tế, văn hóa, nước tưới cây rửa đường và nước dự phòng) 

- Nguồn nước: Sử dụng nguốn cấp nước sạch của thị trấn, điểm đấu nối 
trên đường Chi Lăng.  

- Mạng lưới đường ống: Hệ thống đường ống cấp nước theo sơ đồ mạng 
khép kín (mạng vòng) và mạng cành cây đối với các tuyến ống vận chuyển 
(dùng ống nhựa (HDPE) D160, D110), mạng cành cây đối với các tuyến ống 
phân phối (dùng ống nhựa (HDPE) D63, D50). Ống cấp nước được lắp đặt trên 
giá đỡ trong hào tuy nen kỹ thuật. Tại các điểm qua đường hệ thống cấp nước 
được luồn trong ống thép mạ kẽm D200 để bảo vệ ống cấp nước, tránh vỡ, hư 
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hỏng do tải trọng các phương tiện đi trên đường. 

- Cấp nước chữa cháy: Hệ thống cấp nước chữa cháy nằm trong phạm vi 
vùng đường ống cấp nước,  các trụ chữa cháy nổi, có tiết diện  100, khoảng 
cách 100m – 150m. Các công trình cao tầng sử dụng bể dự trữ nước phòng  hoả 
và trạm bơm tăng áp cục bộ. 

đ) Quy hoạch cấp điện 

- Phương án cấp điện: Nguồn điện: sử dụng mạng lưới quốc gia điện áp 
22kv thông qua trạm biến áp trung gian 110/35/22KV Nhị Thanh thành phố 
Lạng Sơn. Chỉ tiêu và nhu cầu dùng điện: 8.500 KVA. 

- Lưới trung thế: Toàn bộ tuyến đường dây trung thế 35KV xây dựng mới 
trong phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch được đi ngầm đất trong hào tuynel 
kỹ thuật, sử dụng dây và cáp điện trung thế 35KV tiết diện 70mm, có vỏ thép 
bảo vệ, chống thấm dọc, kết cấu lưới mạch vòng, vận hành hở. 

- Lưới hạ thế 0,4KV kết hợp chiếu sáng: Các tuyến hạ thế xây dựng mới 
được đi ngầm đất trong mương cáp và trong hào tuynel kỹ thuật. đối với các khu 
xây mới, công viên cây xanh hệ thống chiếu sáng được đi ngầm trong phạm vi 
hè đường. 

e) Quy hoạch thông tin liên lạc: Toàn bộ hệ thống hữu tuyến được được đi 
ngầm trong hào tuynel kỹ thuật sử dụng chung đảm bảo mỹ quan đô thị và thuận 
tiện cho vận hành, sửa chữa và lắp đặt. 

g) Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và chỉ giới bảo vệ hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường, mặt cắt 
ngang và các yếu tố kỹ thuật khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ. 

- Chỉ giới xây dựng được xác định để đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao 
thông, phòng cháy chữa cháy và kiến trúc cảnh quan đô thị; chỉ giới xây dựng của 
các công trình, trên tuyến phố được xác định theo cấp đường quy hoạch, theo quy 
định của quy chuẩn xây dựng. 

- Đối với trụ sở hành chính, công trình văn hóa, giáo dục, y tế: Chỉ giới 
xây dựng tuân thủ khoảng lùi tối thiểu là 6m theo bề rộng lộ giới đường và chiều 
cao xây dựng công trình. 

- Đất ở biệt thự quy định khoảng lùi tối thiểu 3,0m so với chỉ giới đường 
đỏ; Đất ở liền kề, ở xen cấy cải tạo chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường 
đỏ. 

- Hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; Tuân thủ theo tiêu chuẩn, 
quy phạm ngành và quy chuẩn xây dựng hiện hành. 

4. Đánh giá tác động môi trường chiến lược 

- Tuân thủ theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

- Khi triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, tuân thủ theo hướng dẫn của Sở 
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Tài nguyên và Môi trường. 

5. Các dự án ưu tiên đầu tư 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực. 

- Đầu tư xây dựng mặt bằng Khu trung tâm hành chính và hạ tầng kỹ 
thuật khu vực quy hoạch bố trí tái định cư. 

6. Các giải pháp tái định cư 

Để phục vụ cho việc di dân, đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư 
xây dựng, bố trí khu tái định cư khoảng 15.722 m2 (khoảng 150 lô), cụ thể: 

- Đối với các khu dân cư hiện trạng phía đường Chi Lăng và đường 1A cũ, tái 
định cư tại chỗ (khoảng 94 hộ). 

- Đối với các khu vực còn lại bố trí tại định cư tại lô đất NLK.33, 34, 35 
(khoảng 56 hộ). 

7. Tổng mức đầu tư xây dựng: 295.135,6 triệu đồng (Chi tiết có bảng 5 
kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND huyện Cao Lộc chủ trì, phối hợp với Công ty CP đầu tư TNG 
Holdings Việt Nam (đơn vị tổ chức lập quy hoạch) công bố công khai đồ án quy 
hoạch theo quy định; phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, triển khai mốc giới ngoài thực 
địa; thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, UBND huyện Cao Lộc và Ban Quản lý khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
chi tiết xây dựng đã phê duyệt vào các đồ án quy hoạch có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch huyện Cao Lộc; Chủ tịch 
UBND thị trấn Đồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; Thủ 
trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu  
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Bảng 1:  Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu hành chính-đô thị  

thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số  1731 /QĐ-UBND ngày 09  tháng  9  năm 2019 
của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Chỉ tiêu 
I Dân số   
1 Dân số trong khu vực thiết kế người 3.110
2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,8-1,0
3 Tỷ lệ tăng trung bình % 2,0
II Chỉ tiêu sử dụng đất  
1 Diện tích tự nhiên Ha 21,62
2 Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch " 24,00
3 Đất xây dựng nhà ở  
- Nhà liền kề mặt phố m2/hộ 85-100
- Nhà ở biệt thự m2/hộ 252-272
4 Tầng cao trung bình  

4.1 Nhà ở  
- Nhà liền kề mặt phố Tầng 2-5
- Nhà ở biệt thự " 2-3

4.2 Công trình giáo dục, NVH " 1-3
4.3 Công trình trụ sở cơ quan " 5-11
5 Mật độ xây dựng  

5.1 Nhà ở  
- Nhà liền kề mặt phố % 100
- Nhà ở biệt thự " 60

5.2 Công trình giáo dục, Y tế, công cộng " 40
5.3 Cây xanh công cộng (cảnh quan, TDTT) m2/người ≥5
III Hạ tầng xã hội  
1 Nhà trẻ, mẫu giáo Chỗ/1000/ng 50
  m2/1 chỗ 15
2 Trụ sở khu- nhà văn hoá CT/khối 01
3 Y tế - Phòng khám đa khoa CT/đô thị 01
  m2/trạm 3.000

IV Cây xanh % ≥5
V Hạ tầng kỹ thuật  
1 Đất giao thông  

1.1 Trục chính đô thị km/km2 0,83-0,5
1.2 Đường chính đô thị  1,5-1,0
1.3 Đường liên khu vực  3,3-2,0
1.4 Đường chính khu vực  6,5- 4,0
1.5 Đường khu vực  8,0 - 6,5
2 Cấp nước sinh hoạt l/ng-ng.đ 120
3 Rác thải kg/ng-ng 0,8-1,0
4 Cấp điện W/người 330

     



Bảng 2: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ 
Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu hành chính-đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số  1731 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

TT Loại đất 

Theo Quyết định số  
1807/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 

Cơ cấu sử dụng đất sau điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch Chênh 

lệch 
Diện tích (ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
 (%) 

I Đất ở 4,20 19,43 7,16 33,12 2,96 
1 Đất ở đô thị xen cấy cải tạo(tái định cư) 1,14 5,27 1,57 7,28 0,43 
- Tái định cư tại chỗ 

1,14
 1,04   

- Tái định cư mới  0,53   
2 Đất ở nhà liền kề phát triển mới 1,78 8,23 5,07 23,46 0,32 
3 Đất ở nhà biệt thự 1,28 5,92 0,51 2,38 -0,76 
II Đất chuyên dùng 17,42 80,57 14,46 66,88 -2,96 
1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2,69 12,44 1,95 9,02 -0,74 
- Trung tâm hành chính thị trấn 

2,69
 1,49    

- Đội PCCC, cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng  0,46    
2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 2,30 10,64 0,0 0,00 -2,30 
3 Đất có mục đích công cộng 12,43 57,49 12,51 57,86 0,08 

3.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 8,67 40,10 10,13 46,88 1,46 
- Quốc lộ 1B 

7,91
 1,36   

- Đường nội bộ  7,76   
  Đường khu dân cư hiện trạng   0,13   
- Bãi đỗ xe tĩnh 0,76  0,34   
- Đất đầu mối HTKT 0,00  0,078   
- Hạ tầng kỹ thuật khu ở 0,00  0,45   
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TT Loại đất 

Theo Quyết định số  
1807/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 

Cơ cấu sử dụng đất sau điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch Chênh 

lệch 
Diện tích (ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
 (%) 

3.2 Đất nhà văn hóa 1,76 8,14 0,25 1,16 -1,51 
3.3 Đất giáo dục 0,00 0,00 0,42 1,95 0,42 
- Trường mầm non khu vực 0,00  0,42   

3.4 Đất Y tế 0,00 0,00 0,31 1,43 0,31 
3.5 Đất Quảng trường, cây xanh cảnh quan 2,00 9,25 1,39 6,44 -0,61 

  Tổng cộng 21,62 100,0 21,62 100,0   
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   Bảng 3: Tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh 
Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu hành chính-đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số  1731 /QĐ-UBND ngày  09 tháng 9  năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 
 

TT Loại đất Mã lô 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

MĐ XD 
(%) 

Cao 
tầng 

(tầng) 

HS SDĐ 
(lần) 

Số hộ 
(hộ) 

Dân 
số 

(người) 
I Đất ở   71.597,30 33,12    690 2.760 
1 Đất ở đô thị xen cấy cải tạo   10.454,60 4,84    94 376 
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.01 3.013,85   100 2-5 2,0-5,0 25 100 
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.02 1.587,65   100 2-5 2,0-5,0 15 60 
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.03 1.380,41   100 2-5 2,0-5,0 12 48 
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.04 1.943,19   100 2-5 2,0-5,0 18 72 
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.05 2.529,50   100 2-5 2,0-5,0 24 96 

2 
Đất ở nhà liền kề phát triển 
mới 

  55.990,70 25,90     596 2.384 

- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.01 798,50   100 2-5 2,0-5,0 7 28 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.02 2.000,00   100 2-5 2,0-5,0 20 80 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.03 2.000,00   100 2-5 2,0-5,0 20 80 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.04 798,50   100 2-5 2,0-5,0 7 28 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.05 724,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.06 900,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.07 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.08 900,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.09 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.10 724,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.11 3.548,15   100 2-5 2,0-5,0 34 136 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.12 3.186,65   100 2-5 2,0-5,0 32 128 
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TT Loại đất Mã lô 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

MĐ XD 
(%) 

Cao 
tầng 

(tầng) 

HS SDĐ 
(lần) 

Số hộ 
(hộ) 

Dân 
số 

(người) 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.13 630,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.14 2.441,23   100 2-5 2,0-5,0 26 104 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.15 2.363,22   100 2-5 2,0-5,0 25 100 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.16 630,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.17 1.950,42   100 2-5 2,0-5,0 22 88 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.18 1.826,93   100 2-5 2,0-5,0 19 76 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.19 1.018,00   100 2-5 2,0-5,0 11 44 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.20 724,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.21 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.22 900,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.23 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.24 900,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.25 724,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.26 704,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.27 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.28 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.29 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.30 850,00   100 2-5 2,0-5,0 10 40 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.31 704,00   100 2-5 2,0-5,0 6 24 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.32 1.817,87   100 2-5 2,0-5,0 18 72 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.33 1.288,00   100 2-5 2,0-5,0 14 56 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.34 2.183,00   100 2-5 2,0-5,0 24 96 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.35 1.939,50   100 2-5 2,0-5,0 18 72 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.36 819,50   100 2-5 2,0-5,0 7 28 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.37 1.552,00   100 2-5 2,0-5,0 15 60 
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TT Loại đất Mã lô 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

MĐ XD 
(%) 

Cao 
tầng 

(tầng) 

HS SDĐ 
(lần) 

Số hộ 
(hộ) 

Dân 
số 

(người) 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.38 1.552,00   100 2-5 2,0-5,0 15 60 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.39 824,00   100 2-5 2,0-5,0 7 28 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.40 1.552,00   100 2-5 2,0-5,0 15 60 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.41 1.552,00   100 2-5 2,0-5,0 15 60 
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.42 3.015,23   100 2-5 2,0-5,0 29 116 
3 Đất ở biệt thự   5.152,00 2,38           
- Đất ở biệt thự ỞBT.01 1.288,00   60 2-3 1,2-1,8 7 28 
- Đất ở biệt thự ỞBT.02 1.288,00   60 2-5 1,2-1,8 7 28 
- Đất ở biệt thự ỞBT.03 1.288,00   60 2-5 1,2-1,8 7 28 
- Đất ở biệt thự ỞBT.04 1.288,00   60 2-5 1,2-1,8 7 28 
II Đất chuyên dùng   144.602,70 66,88        

1 
Đất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp 

  19.514,65 9,03       

- Trung tâm hành chính thị trấn CQ.01 14.968,00   40 5-11 2,0-4,4    

- 
Đội PCCC, cứu hộ cứu nạn 
Đồng Đăng 

CQ.02 4.546,65   40 5-11 2,0-4,4    

2 Đất có mục đích công cộng   125.088,05 57,86       
2.1 Đất hạ tầng kỹ thuật   101.353,68 46,88       
- Quốc lộ 1B   13.673,02         
- Đường nội bộ   77.673,22         
- Đường khu dân cư hiện trạng   1.263,67         
- Bãi đỗ xe tĩnh   3.488,45         
+ Bãi đỗ xe khu vực BĐX.01 905,66         
+ Bãi đỗ xe khu vực BĐX.02 1.786,94         
+ Bãi đỗ xe khu vực BĐX.03 303,75         
+ Bãi đỗ xe khu vực BĐX.04 492,10         
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TT Loại đất Mã lô 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

MĐ XD 
(%) 

Cao 
tầng 

(tầng) 

HS SDĐ 
(lần) 

Số hộ 
(hộ) 

Dân 
số 

(người) 
- Đất đầu mối HTKT   786,12         
- Hạ tầng kỹ thuật khu ở   4.469,20         

2.2 Đất văn hóa   2.507,19 1,16       
- Nhà Văn Hóa khu vực CC 2.507,19   40 1-3 0,4-1,2  200C 

2.3 Đất giáo dục   4.216,40 1,95       
- Trường mầm non khu vực Tr.MN 4.216,40   40 2-3 0,8- 1,2  280C 

2.4 Đất Y tế   3.082,73 1,43          
- Phòng khám đa khoa YT 3.082,73   40 2-3 0,8- 1,2    

2.5 Đất cây xanh   13.928,05 6,44       
- Cây xanh cảnh quan   12.809,84            
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.01 573,17         

+ 
Cây xanh cảnh quan (Quảng 
trường) CXCQ.02 

5.187,32         

+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.03 230,85         
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.04 1.889,86         
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.05 3.536,94         
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.06 1.391,70         
- Cây xanh khu ở CXDVO 1.118,21         
  Tổng cộng   216.200,0 100,0       690 2.760 
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Bảng 4: Tổng hợp các tuyến giao thông 
Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu hành chính-đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số 1731 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của  UBND tỉnh Lạng Sơn 
 
 

TT Tên tuyến 
Cọc trên 

tuyến 
Mặt cắt 

Chiều dài 
tuyến (m) 

Chỉ giới 
Đ.Đ (m) 

Rộng mặt 
đường 

(m) 

Rộng vỉa 
hè (m) 

Giải 
phân 

cách (m 

Dốc 
dọc 
(%) 

I Giao thông đối ngoại     525,1        

1 
Quốc lộ 1B (đường chính khu 
vực)             

- Đoạn 1 1A2-1B1 1 - 1 84,8 36,0 2x12,0 2x6,0   3,77 
- Đoạn 2 1B1-1B2 1' - 1' 77,7 30,0 2x12,0 6,0   0,90 
- Đoạn 3 1B2-1B3 2 - 2 256,9 19,0 2x7,0 5,0   3,76 
- Đoạn 4 1B3-1B4 2' - 2' 105,7 24,0 2x7,0 2x5,0   1,37 
II Giao thông đối nội     4.454,9        

1 
Đường Chi Lăng (đường khu 
vực)             

- Đoạn 1 1 - 2 3 - 3 125,0 20,0 11,0 2x4,5   4,52 
- Đoạn 2 2 - 3 3 - 3 179,7 20,0 11,0 2x4,5   2,28 
- Đoạn 3 3 - 4 3 - 3 164,1 20,0 11,0 2x4,5   7,13 

2 
Tuyến số 1 (đường chính khu 
vực)             

- Đoạn 1 2 - 6 4 - 4 86,5 33,0 2x7,5 2x4,5 9,0 4,97 
- Đoạn 2 6 - 9 4 - 4 58,5 33,0 2x7,5 2x4,5 9,0 4,97 
- Đoạn 3 9 - 17 4 - 4 169,5 33,0 2x7,5 2x4,5 9,0 3,60 
- Đoạn 4 17 - 24 4 - 4 61,5 33,0 2x7,5 2x4,5 9,0 0,00 
- Đoạn 5 24 - 1B3 4 - 4 163,7 33,0 2x7,5 2x4,5 9,0 0,00 

3 
Tuyến số 2 (đường chính  khu 
vực)             
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TT Tên tuyến 
Cọc trên 

tuyến 
Mặt cắt 

Chiều dài 
tuyến (m) 

Chỉ giới 
Đ.Đ (m) 

Rộng mặt 
đường 

(m) 

Rộng vỉa 
hè (m) 

Giải 
phân 

cách (m 

Dốc 
dọc 
(%) 

- Đoạn 1 3 - 7 5 - 5 26,1 23,5 11,5 2x6,0   8,40 
- Đoạn 2 7 - 12 5 - 5 58,5 23,5 11,5 2x6,0   8,40 
- Đoạn 3 12 - 20 5 - 5 169,5 23,5 11,5 2x6,0   3,60 
- Đoạn 4 20 - 26 5 - 5 125,1 23,5 11,5 2x6,0   3,20 
4 Tuyến số 3 (đường khu vực)             
- Đoạn 1 8 - 9 6 - 6 124,8 19,5 10,5 2x4,5   0,50 
- Đoạn 2 9 - 10 6 - 6 64,3 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 3 10 - 11 6 - 6 51,5 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 4 11 - 12 6 - 6 55,5 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 5 12 - 13 6 - 6 55,5 19,5 10,5 2x4,5   3,05 
- Đoạn 6 13 - 14 6 - 6 54,9 19,5 10,5 2x4,5   3,05 
5 Tuyến số 4 (đường khu vực)             
- Đoạn 1 16 - 17 6 - 6 124,8 19,5 10,5 2x4,5   0,50 
- Đoạn 2 17 - 18 6 - 6 64,3 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 3 18 - 19 6 - 6 51,5 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 4 19 - 20 6 - 6 55,5 19,5 10,5 2x4,5   2,42 
- Đoạn 5 20 - 21 6 - 6 55,5 19,5 10,5 2x4,5   3,60 
- Đoạn 6 21 - 22 6 - 6 54,9 19,5 10,5 2x4,5   3,60 
6 Tuyến số 5(đường khu vực) 23 - 24 6 - 6 124,8 19,5 10,5 2x4,5   0,50 
7 Tuyến số 6(đường khu vực)             
- Đoạn 1 1 - 5 7 - 7 92,6 16,5 7,5 2x4,5   1,37 
- Đoạn 2 5 - 8 7 - 7 58,5 16,5 7,5 2x4,5   1,37 
- Đoạn 3 8 - 16 7 - 7 169,5 16,5 7,5 2x4,5   3,60 
- Đoạn 4 16 - 23 7 - 7 61,5 16,5 7,5 2x4,5   0,00 

8 
Tuyến số 7(đường phân khu 
vực) 4 - 15 8 - 8 51,6 13,5 7,5 2x3,0   2,71 
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TT Tên tuyến 
Cọc trên 

tuyến 
Mặt cắt 

Chiều dài 
tuyến (m) 

Chỉ giới 
Đ.Đ (m) 

Rộng mặt 
đường 

(m) 

Rộng vỉa 
hè (m) 

Giải 
phân 

cách (m 

Dốc 
dọc 
(%) 

9 
Tuyến số 8(đường phân khu 
vực)             

- Đoạn 1 14 - 22 8 - 8 169,5 13,5 7,5 2x3,0   3,94 
- Đoạn 2 22 - 25 8 - 8 44,9 13,5 7,5 2x3,0   3,94 

10 
Tuyến số 9(đường phân khu 
vực) 30 - 31 8 - 8 169,5 13,5 7,5 2x3,0   3,78 

11 
Tuyến số 10(đường phân khu 
vực)             

- Đoạn 1 11 - 19 8 - 8 169,5 13,5 7,5 2x3,0   3,60 
- Đoạn 2 19 - 27 8 - 8 163,2 13,5 7,5 2x3,0   1,62 

12 
Tuyến số 11(đường phân khu 
vực)             

- Đoạn 1 10 - 18 8 - 8 169,5 13,5 7,5 2x3,0   3,60 
- Đoạn 2 18 - 28 8 - 8 177,0 13,5 7,5 2x3,0   0,90 

13 
Tuyến số 12(đường phân khu 
vực)             

- Đoạn 1 5 - 6 8 - 8 124,8 13,5 7,5 2x3,0   2,18 
- Đoạn 2 6 - 7 8 - 8 171,3 13,5 7,5 2x3,0   1,25 

14 Tuyến số 13 (Đường gom)             
- Đoạn 1 25 - 26 2 - 2 142,6 11,5 7,5 3,0 1,0 1,09 
- Đoạn 2 26 - 27 2 - 2 67,4 11,5 7,5 3,0 1,0 4,00 
- Đoạn 3 27 - 28 2 - 2 53,5 11,5 7,5 3,0 1,0 4,30 
- Đoạn 4 28 - 29 2 - 2 73,0 11,5 7,5 3,0 1,0 4,31 

III Tổng cộng     4.980,0        
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Bảng 5:  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu hành chính-đô thị  

thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09  tháng 9 năm 2019 
của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
Đơn vị: Triệu đồng

STT 
Hạng mục công 

việc 
Chi phí xây dựng 

trước thuế 
Chi phí xây 

dựng sau thuế 
Ghi chú 

1 Giao thông 64.201,6 70.621,7 
Xây mới + cải 

tạo 

2 San nền 126.764,1 139.440,5 San tổng thể 

3 Cấp nước 8.014,9 8.816,4 Xây mới 

4 Thoát nước mưa 17.341,5 19.075,7 Xây mới 

5 Thoát nước bẩn 9.783,0 10.761,3 Xây mới 

6 Cấp điện 42.200,0 46.420,0 Xây mới 

 Tổng cộng 268.305,0 295.135,6  

  Ghi chú: Bảng khái toán trên chưa bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng các 
công trình kiến trúc, kinh phí giải phóng mặt bằng, kinh phí rà phá bom mìn, vật 
nổ... 
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