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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng  
Cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ 
Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 191/BC-SXD ngày 
07/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa 
khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

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

- Vị trí địa điểm: Thuộc các lô đất KH.T1, KH.T2, KH.T3, KH.T4, 
KH.T5, KH.BĐ1, KH.BĐ2,  B.Đ.X2, B.Đ.X3, Đ.C.Q.S, một phần các lô đất cây 
xanh, đất giao thông nội bộ và diện tích mở rộng theo Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/11/2016. 

- Quy mô: Tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch 7,67 ha. 

2. Nội dung điều chỉnh 

a) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất của các lô 
đất bãi đỗ xe chờ xuất, nhập khẩu (ký hiệu: B.Đ.X2, B.Đ.X3, B.Đ.X4) thành đất 
đất bãi đỗ xe, bến xe hàng; các chỉ tiêu sử dụng đất cho các lô đất phù hợp với 
quy chuẩn hiện hành; 

- Điều chỉnh lô đất kho tàng (KH.T1) và đất xây xanh (các lô CX1, CX2) 
đưa ra ngoài ranh giới quy hoạch, diện tích 9.410 m2; 

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất của các lô 
đất kho tàng (ký hiệu: KH.T2, KH.T3, KH.T4, KH.T5), thành đất kho tàng kết 
hợp bãi đỗ xe (ký hiệu: KH.BĐ2*, KH.BĐ3*, KH.BĐ4*, KH.BĐ5*); 
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- Điều chỉnh tăng diện tích lô đất C.Q.2 cho phù hợp với thực tế quản lý 
sử dụng (từ 255m2 thành 392m2). 

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất điểm cao quân sự (ký hiệu 
Đ.C.Q.S) thành đất kho tàng kết hợp bãi đỗ xe (ký hiệu KH.BĐ5*) và đất bãi đỗ 
xe, bến xe hàng (ký hiệu: BĐ.X.2); quy định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các lô 
đất phù hợp với quy chuẩn hiện hành; 

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất các lô đất cây xanh (ký hiệu: CX3, 
CX4, CX5, CX6, CX7, CX8, CX9, CX10, CX11, CX20, CX21, CX22, CX23, 
CX24, CX25, CX26, CX27) gộp diện tích vào các lô đất Bãi đỗ xe kết hợp kho 
tàng (ký hiệu: KH.BĐ2*, KH.BĐ3*, KH.BĐ5*, KH.BĐ1, KH.BĐ2) và lô đất 
bãi đỗ xe, bến xe hàng (ký hiệu BĐ.X.3); 

- Điều chỉnh mở rộng ranh giới lô đất Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng (ký 
hiệu: KH.BĐ3*) về phía Đông - Nam, diện tích mở rộng 9.374m2. 

(Bảng quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo). 
b) Điều chỉnh về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 
- Điều chỉnh đất khu đồi hiện trạng (lô đất điểm cao quân sự lô Đ.C.Q.S) 

thành các lô đất bãi đỗ xe, bến xe hàng và Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng; các lô đất 
được san nền phù hợp với cao độ quy hoạch các nút giao thông; xây dựng các 
các bãi đỗ xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, công trình kho 
tàng được xây dựng từ 01-03 tầng. 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo tuyến đường khu vực 3 
(điều chỉnh nắn thẳng tuyến);  

- Quy hoạch, xắp xếp lại vị trí các các công trình kiến trúc cho phù hợp. 
- Phân khu chức năng thành 2 khu như sau: Khu I, bao gồm các công trình 

quản lý cửa khẩu (Trạm kiểm soát biên phòng số 1, Nhà làm việc liên ngành) và 
các bãi đỗ xe bến xe hàng; Khu vực II, bao gồm Khu thương mại dịch vụ, kho 
tàng kết hợp bãi xe và trạm kiểm soát biên phòng số 2. 

c) Điều chỉnh quy hoạch giao thông 
- Giữ nguyên mặt cắt đường, điều chỉnh tuyến xuất khẩu (ký hiệu tuyến số 

1*, đoạn từ nút N13-N16-N5) và tuyến đường khu vực số 5 (ký hiệu KV5, đoạn 
từ nút N11-N13) tịnh tiến theo hướng Tây Nam, theo đó các lô đất Bãi đỗ xe kết 
hợp kho tàng (ký hiệu: KH.BĐ2*, KH.BĐ3*, KH.BĐ1, KH.BĐ2) và lô đất bãi 
đỗ xe, bến xe hàng (ký hiệu BĐ.X.3) thay đổi về diện tích; 

- Giữ nguyên mặt cắt đường, điều chỉnh nắn thẳng tuyến đường khu vực 3 
(ký hiệu KV3, từ nút N16-N9-N5); điều chỉnh bỏ tuyến đường khu vực 4 (ký 
hiệu KV4, từ nút N18-N19); 

- Giữ nguyên mặt cắt đường, điều chỉnh hướng tuyến đường Quốc lộ 31 
(tuyến nhập khẩu, từ nút N5-N8) tịnh tiến về phía Bắc khoảng 1,5 - 3,0m. 

 (Bảng quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ sau điều chỉnh tại Phụ 
lục 2 kèm theo). 

d) Điều chỉnh quy hoạch cấp nước 
- Nguồn cấp nước: Điều chỉnh nguồn cấp nước từ bể nước 110 m2 tại vị 
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trí lô đất Đ.C.Q.S cung cấp cho khu vực quy hoạch thành: đấu nối trực tiếp 
nguồn nước từ dự án đấu nối đường bộ qua biên giới khu vực cửa khẩu Bản 
Chắt (hạng mục cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh cho khu vực cửa khẩu Bản Chắt, 
huyện Đình Lập và nhà làm việc liên ngành) tự chảy đến vị trí trạm bơm tăng 
áp, cung cấp trực tiếp vào hệ thống cấp nước trong khu quy hoạch. 

- Điều chỉnh tổng mặt bằng hệ thống cấp nước sinh hoạt, chữa cháy phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hệ thống giao thông sau điều chỉnh. 

- Điều chỉnh, bổ sung  vị trí, khoảng cách các họng cấp nước chữa cháy, 
đường kính ống cấp nước chữa cháy đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu 
chuẩn cấp nước chữa cháy. 

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 
của UBND tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Đình Lập công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, UBND huyện Đình Lập cập nhật các nội dung điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch vào 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, 
Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Chủ tịch UBND xã Bính Xá, 
huyện Đình Lập 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. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Phụ lục 1 
Bảng quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh 

(Kèm theo Quyết định số 1732  /QĐ-UBND ngày  09 /9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT Loại đất Mã lô 
Diện tích 

 (m2) 
Mật độ 

SĐĐ 
Cao 
tầng 

Hệ số 
 SĐĐ 

Tỷ lệ  
(%) 

I Đất dân dụng   56.088,0       23,99 
1 Trung tâm thương mại C.C1 3.255,0 40 1 - 3 0,8 1,39 
2 Trung tâm thương mại C.C2 7.200,0 40 5 2,0 3,08 
3 Giao thông đối nội   35.988,0       15,39 
4 Đất cây xanh trong các khu chức năng CX1-CX30 9.645,0       4,13 
II Đất ngoài dân dụng   177.724,0       76,01 
1 Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu Bản Chắt C.Q1 4.555,0       1,95 
2 Cổng kết hợp trạm kiểm soát số 1 C.Q2 392,0       0,17 
3 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ1* 8.525,0 60 1 - 3 1,2 3,65 
4 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ2* 6.711,0 60 1 - 3 1,2 2,87 
4 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ3* 17.657,0 60 1 - 3 1,2 7,55 
5 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ4* 14.740,0 60 1 - 3 1,2 6,30 
6 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ5* 24.019,0 50 1 - 3 1 10,27 
7 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ1 17.223,0 60 1 - 3 1,2 7,37 
8 Bãi đỗ xe kết hợp kho tàng KH.BĐ2 23.286,0 50 1 - 3 1 9,96 
9 Đầu mối HTKT Đ.M1 4.560,0 20 1 0,2 1,95 
10 Đầu mối HTKT Đ.M2 19.237,0 20 1 0,2 8,23 
11 Đầu mối HTKT Đ.M3 12.586,0 20 1 0,2 5,38 
12 Đầu mối HTKT Đ.M4 2.635,0 20 1 0,2 1,13 
13 Đất trạm xử lý nước thải Đ.M5 300,0       0,13 
14 Giao thông đối ngoại   21.298,0       9,11 
III Tổng cộng   233.812,0       100,00 

 



Phụ lục 2 
Bảng quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ sau điều chỉnh 

(Kèm theo Quyết định số  1732 /QĐ-UBND ngày  09 /9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT Tên đường Cọc trên tuyến Mặt cắt 
Chiều dài 

(m) 
Chỉ giới 
Đường đỏ 

Chiều rộng ( m ) Độ dốc 
Imax 
(%) Mặt đường Vỉa hè 

A Giao thông đối ngoại     967,00         
1 Quốc lộ 31 (tuyến nhập khẩu) N1 - N5 1 - 1 497,00 23,50 14,50 2 x 4.50 6,88 
2 Quốc lộ 31 (tuyến nhập khẩu) N5 - N8 2 - 2 470,00 20,50 14,50 2 x 3.0 4,70 
B Giao thông đối nội     2.361,60       5,80 
1 Tuyến số 1 tuyến xuất khẩu N2-N12-N13-N14 2 - 2 533,00 20,50 14,50 2 x 3.0 5,70 
2 Tuyến số 1* tuyến xuất khẩu N6-16-N13 2 - 2 332,50 20,50 14,50 2 x 3.0 4,90 
3 Đường khu vực 1 N3-N15-N16-N17 3 - 3 462,00 12,00 6,00 2 x 3.0 5,70 
4 Đường khu vực 2 N4-N15-N12-N10 3 - 3 400,80 12,00 6,00 2 x 3.0 4,80 
5 Đường khu vực 3 N5-N16 3 - 3 273,30 12,00 6,00 2 x 3.0 0,50 
6 Đường khu vực 5 N13-N11 3 - 3 61,00 12,00 6,00 2 x 3.0 2,00 
7 Đường tuân tra biên giới N7-N17-N14 3 - 3 237,00 12,00 6,00 2 x 3.0 2,40 
8 Đường vào Nậm Trang N4-N9 3 - 3 62,00 12,00 6,00 2 x 3.0 2,21 
C Cộng (A + B)     3.328,60         
D Đất bãi đỗ xe, bến xe hàng     38.748,00         
1 Bãi đỗ xe, bến xe hàng (B.Đ.X1)  B,Đ.X1    4.560,00         
2 Bãi đỗ xe, bến xe hàng (B.Đ.X2)  B,Đ.X2   19.237,00         
3 Bãi đỗ xe, bến xe hàng (B.Đ.X3)   B,Đ.X3   12.586,00         
4 Bãi đỗ xe, bến xe hàng (B.Đ.X4)   B,Đ.X4   2.365,00         
E Tổng cộng (C + D)     42.076,60         
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