
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 
Số: 1792  /QĐ-UBND        

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

 
Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết  
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

(khu Làng Cổ - Bản Mới) 
 

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 70/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 202/BC-SXD ngày  
15/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn như sau: 

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

- Vị trí, địa điểm: Khu Làng Cổ - Bản mới, thuộc khối 6, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn (thuộc Khu đô thị Phú Lộc IV); 

- Phạm vi ranh giới như sau: 

+ Phía Đông giáp hành lang đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn; 

+ Phía Tây giáp đường Lý Thường Kiệt, 

+ Phía Nam giáp đường ngõ khu dân cư khối 6 (đường PKV1 theo quy 
hoạch) 

+ Phía Bắc giáp đường Lương Thế Vinh. 

- Quy mô:  

+ Diện tích điều chỉnh khoảng: 32.076 m2. 

+ Dân số dự kiến khoảng: 1.200 người. 

2. Nội dung điều chỉnh 
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a) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

- Điều chỉnh giảm diện tích lô đất Ở.L.K.02 từ 5.467 m2 giảm xuống còn 
1.772m2; một phần diện tích lô đất Ở.L.K.02 còn lại và đất cây xanh 
C.X.T.D.T.T.08, đất giao thông gộp thành lô đất hỗn hợp, ký hiệu Ở.HH.A 
(4.587 m2) và phần diện tích còn lại giữ nguyên chức năng sử dụng đất theo quy 
hoạch chi tiết đã được phê duyệt; 

- Điều chỉnh diện tích lô đất Ở.L.K.03B (2.556 m2) và lô đất Ở.L.K.04 
(2.556 m2), đất giao thông, đất cây xanh C.X.T.D.T.T.08 thành đất hỗn hợp, ký 
hiệu Ở.HH.B (7.946 m2), phần diện tích còn lại giữ nguyên chức năng sử dụng 
đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; 

- Điều chỉnh diện tích lô đất Ở.L.K.05 (1.888 m2) và đất giao thông, điều 
chỉnh một phần thành đất hỗn hợp, ký hiệu Ở.HH.C (1.097 m2), phần diện tích 
còn lại 897 m2 giữ nguyên chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được 
phê duyệt. 

- 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. 

b) Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

- Giao thông: Mở thông tuyến đường Đặng Dung từ đường Lý Thường 
Kiệt đến Lương Thế Vinh; cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ngõ nối 
đường Đặng Dung và đường PKV1, có mặt cắt ngang 7m, chiều dài tuyến 96m; 
tuyến Lương Thế Vinh kéo dài đấu nối với đường Lê Đại Hành tôn trọng quy 
hoạch đã được phê duyệt (tuyến đường khung đã được định hướng trong quy 
hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 tại Quyết định số 1187/QĐ-
UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh). 

- Thoát nước: Xây dựng cống thoát nước dọc theo tuyến ngõ, đường cống 
thoát D600 đi dưới lòng đường; L96m, (hoặc mương thoát nước có tấm đan 
BTCT, B=600), thoát ra tuyến thoát nước chung D1000 trên tuyến PKV1. 

- Cấp nước: Nguồn nước sử dụng nguồn nước sạch thành phố, điểm đấu 
nối trên đường ống gang D100 trên vỉa hè đường PKV1, tuyến đấu nối sử dụng 
ống HDPE D63, chiều dài khoảng 94m. Cấp nước chữa cháy sử dụng họng chữa 
cháy được bố trí trên vỉa hè đường PKV1. 

- Cấp điện: Nguồn điện sử dụng mạng lưới quốc gia điện áp 22kv trên hè 
đường PKV1, trạm biến áp sử dụng (TBA-T16 220/0,4); lưới 0,4kv đi nổi, điểm đấu 
nối trên hè đường PKV1. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại 
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. 
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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 Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn 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 
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Phụ lục 1 
Bảng tổng hợp chỉ tiêu các lô đất trước và sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

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

Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UBND  
ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh. 

Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ 

STT Loại đất Ký hiệu 
 Diện 
tích  

 (m2)  

Mật độ 
xây 

dựng 
(%) 

Tầng 
cao  

(tầng)

hệ số 
SDĐ 
(lần) 

STT Loại đất Ký hiệu 
 Diện 
tích  

 (m2)  

Mật độ 
xây 

dựng 
(%) 

Tầng 
cao  

(tầng) 

hệ số  
SDĐ 
(lần) 

1 Ở liền kề Ở.L.K.02 5.467 90-100 7 7,0  1 Ở liền kề Ở.L.K.02 1.772 90-100 7 7,0 

2 Ở liền kề Ở.L.K.3A 5.144 90-100 7 7,0 2 Ở liền kề Ở.L.K.3A 5.144 90-100 7 7,0 

3 Ở liền kề Ở.L.K.3B 2.556 90-100 7 7,0 3 Ở liền kề Ở.L.K.3B 545 90-100 7 7,0 

4 Ở liền kề Ở.L.K.04 5.509 90-100 7 7,0 4 Ở liền kề Ở.L.K.04 2.624 90-100 7 7,0 

5 Ở liền kề Ở.L.K.05 1.888 90-100 7 7,0 5 Ở liền kề Ở.L.K.05 897 90-100 7 7,0 

6 Cây xanh CXTDTT.08 786    6 Cây xanh CXTDTT.08 0    

7 Giao thông  10.715    7 Ở hỗn hợp Ở.HH.A 4.587 80-100 7 7,0 

       8 Ở hỗn hợp Ở.HH.B 7.946 80-100 7 7,0 

       9 Ở hỗn hợp Ở.HH.C 1.097 80-100 7 7,0 

       10 Giao thông  7.453    

 Tổng cộng   32.065,0         Tổng cộng   32.065,0     
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