
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:          /QĐ-UBND        

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch 

chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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; Nghị định 

số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số      

379/BC-SXD ngày 31/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch 

chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 như sau: 

1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. 

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô quy hoạch 

a) Vị trí, địa điểm: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 

b) Phạm vi ranh giới:  

- Phía Bắc giáp thị trấn Lộc Bình; xã Tú Đoạn, xã Khuất Xá; 

- Phía Nam giáp xã Lợi Bác; 

- Phía Đông và Đông Nam giáp xã Sàn Viên và xã Tam Gia; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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- Phía Tây giáp xã Đông Quan; 

c) Quy mô: 

- Diện tích nghiên cứu: 6.590 ha. 

- Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch là 6.590 ha, trong đó: diện tích đã 

được phê duyệt năm 2007 là 400ha, mở rộng về hướng Bắc (thuộc phạm vi xã 

Đông Quan và xã Tú Đoạn); mở rộng về phía Tây (thuộc phạm vi xã Đông 

Quan); mở rộng về phía Nam (thuộc phạm vi xã Lợi Bác) và về phía Đông 

(thuộc phạm vi Khai trường công ty than Na Dương, xã Sàn Viên, xã Khuất Xá, 

xã Tĩnh Bắc), tổng diện tích tự nhiên thị trấn sau khi mở rộng là 65,9km2. 

- Dân số: đến năm 2025 là 21.500 người; đến năm 2035 là 25.500 người. 

3. Mục tiêu 

- Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Bình. Điều 

chỉnh quy hoạch chung thị trấn phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội 

của thị trấn Na Dương và định hướng phát triển đô thị; 

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng mới thị trấn, 

phát triển không gian đô thị, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp 

trước mắt và lâu dài; bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị, đảm bảo an ninh quốc 

phòng với phát triển kinh tế xã hội; 

- Đưa ra những vấn đề cần thiết phải điều chỉnh tổ chức phát triển, mở 

rộng không gian đô thị trong giai đoạn trước mắt và tương lai; Đề xuất các giải 

pháp tổ chức định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; tổ chức môi 

trường đô thị; tạo cơ sở pháp lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn Thị trấn; 

- Đưa thị trấn Na Dương đạt chuẩn đô thị loại V và từng bước phát triển 

thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2031-2035; xây dựng các chương trình phát 

triển, các dự án ưu tiên đầu tư, nhằm tạo động lực mới, sử dụng hợp lý nguồn 

lực cho sự phát triển bền vững trong lâu dài; 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý xây 

dựng theo quy hoạch, lập các dự án đầu tư xây dựng. 

4. Tính chất 

- Là vùng kinh tế trọng điểm của huyện và tỉnh có cơ cấu kinh tế là Công 

nghiệp - Lâm nghiệp - Nông nghiệp -Thương mại, dịch vụ và du lịch; 

- Là đầu mối giao thông quan trọng cửa ngõ phía Đông của tỉnh; đô thị có 

vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. 

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

- Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội: 

+ Chỉ tiêu đất dân dụng: ≥78 m2/người. 

+ Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị: ≥ 4,0m2/ người. 

+ Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở: ≥ 1,5m2/người. 

+ Cơ sở y tế cấp đô thị: ≥2,8 giường/1000 dân. 

+ Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị: ≥  4 cơ sở. 
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+ Công trình văn hóa cấp đô thị : ≥ 4 cơ sở. 

+ Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị: ≥  3 công trình. 

+ Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị: ≥ 4 công trình. 

- Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật: 

+ Tiêu chuẩn giao thông: Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng  ≥17%. 

Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe 

chạy ≥7,5m) ≥ 8 km/km2       

+ Tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng: 

Cấp điện sinh hoạt: ≥ 500kwh/ng/năm 

Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng: ≥ 95 %. 

+ Tiêu chuẩn về cấp nước: 

Cấp nước sinh hoạt: 120l/ng/ng/đêm.  

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh: ≥ 95 %. 

+ Tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông: 

Số thuê bao internet:  ≥ 20 thuê bao/100 dân. 

Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số: ≥ 95 %. 

- Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường:  

+ Tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng: Mật độ 

đường cống thoát nước chính: ≥ 3,5 km/km2. 

+ Tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải: 

Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật: ≥ 25 %. 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom: ≥ 80 %. 

+ Nhà tang lễ: ≥  1 công trình. 

+ Tiêu chuẩn về cây xanh đô thị: 

Đất cây xanh toàn đô thị: ≥ 7 m2/người. 

Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị: ≥ 5 m2/người. 

6. Nội dung nghiên cứu quy hoạch 

a) Phân tích đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch và xác định quy 

mô phát triển 

- Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, dân số, hiện 

trạng sử dụng đất, không gian đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi 

trường; 

- Đánh giá công tác quản lý, thực hiện theo các đồ án đã được phê duyệt; 

- Nhận xét, đánh giá tổng hợp; các định vấn đề cơ bản cần giải quyết; 

- Xác định mục tiêu, tính chất động lực phát triển đô thị;  

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực; 

- Dự báo tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, phát triển đô thị, 
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tỷ lệ đô thị hóa; quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô 

thị và các khu chức năng; 

- Trong quá trình lập quy hoạch, cần nghiên cứu đề xuất một số chức năng 

đặc thù về Thương mại cấp vùng, Dịch vụ logistic, Du lịch nghỉ dưỡng, Kho 

tàng bến bãi, An ninh, Quốc phòng... phù hợp tạo động lực phát triển Thị trấn; 

bổ sung, cập nhật vào quy hoạch các dự án triển khai trên địa bàn thị trấn. 

b) Cơ cấu tổ chức quy hoạch 

- Lập các phương án cơ cấu quy hoạch; 

- Nêu các luận cứ để xác định phương án tối ưu; 

- Nêu rõ ý đồ về cơ cấu, tổ chức của phương án được chọn lựa trên các 

mặt: Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và phân khu chức 

năng, mối liên hệ về kiến trúc cảnh quan, kinh tế xã hội giữa khu vực nghiên 

cứu lập quy hoạch và các khu vực khác ngoài phạm vi lập quy hoạch; 

c) Định hướng phát triển không gian đô thị 

- Xác định cấu trúc và hướng phát triển đô thị (khu đô thị hiện hữu và khu 

đô thị mới); Xác định hệ thống trung tâm (có kết hợp với phân khu vực sử dụng 

không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm), công viên, hành lang cây xanh 

và không gian mở, quảng trường trung tâm cấp đô thị; định hướng phát triển các 

khu vực dân cư nông thôn; 

- Xác định các vùng kiến trúc cảnh quan trong đô thị, đề xuất tổ chức 

không gian, kiến trúc vùng kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, 

quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn trong đô thị; 

- Xác định mối liên hệ giữa không gian đô thị cũ và mới; 

- Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, 

giáo dục, y tế, thể thao, đào tạo; hệ thống xây xanh, quảng trường đô thị; 

- Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị trên cơ sở khai thác, tận dụng, phát 

huy các tiềm năng, lợi thế, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên, đặc điểm hiện 

trạng, lịch sử và địa lý tự nhiên, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản 

xuất, đời sống xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi 

trường, đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức không gian 

kiến trúc tạo không gian cảnh quan đô thị sinh động, xây dựng cải tạo đô thị 

phát triển hài hòa gắn với tự nhiên, thân thiện môi trường.  

d) Quy hoạch sử dụng đất 

- Tính toán sắp xếp tính kết nối, khu vực, vùng, đảm bảo tính kế thừa và 

phát triển hài hòa với các quy hoạch ngành lĩnh vực và các khu vực xung quanh; 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

- Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở phù hợp với định 

hướng phân khu chức năng theo nguyên tắc khai thác triệt để quỹ đất, tận dụng 

cảnh quan, thuận lợi cho đầu tư xây dựng và phân kỳ đầu tư. 

- Xác định ranh giới các khu vực trong phạm vi lập quy hoạch theo tính 

chất và chức năng sử dụng đất. 
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- Xác định các chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất: Diện tích, mật độ xây 

dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng, chỉ giới xây dựng công trình; xác 

định quy mô và chỉ tiêu sử dụng đất các công trình ngầm. 

- Dự kiến cân bằng sử dụng đất và phân khu chức năng theo yêu cầu phát 

triển của từng giai đoạn. 

đ) Thiết kế đô thị 

- Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị. Định hướng về hình 

ảnh đô thị và không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát triển của từng 

khu vực. 

- Tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không 

gian chính, quảng trường. 

- Tổ chức không gian cây xanh mặt nước. 

e) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

- Giao thông: 

+ Xác định mạng lưới và các công trình giao thông đối ngoại;  

+ Định hướng tuyến tránh QL4B dự kiến điểm đầu nối với tuyến tránh số 

2 thị trấn Lộc Bình, đi dọc theo suối Tà San thuộc phạm vi mở rộng về xã Đông 

Quan, đi qua cụm công nghiệp, tái định cư Na Dương, sau đó chạy men theo hồ 

Nà Cáy và đấu nối với QL4B tại địa phận xã Lợi Bác; 

+ Mạng lưới giao thông đô thị: nghiên cứu xác định các tuyến đường cần 

điều chỉnh mặt cắt theo quy hoạch phù hợp với thực tế. Xác định các nút giao 

thông quan trọng, các công trình giao thông quan trọng, các hệ thống bến xe, bãi 

đỗ xe, hệ thống giao thông tĩnh; 

+ Xác định tọa độ mốc thiết kế theo tim đường tại các nút giao nhau của 

các tuyến đường chính đô thị; 

+ Xác định chi tiết mặt cắt ngang các loại đường chính đô thị; Quy hoạch 

chỉ giới đường đỏ các trục giao thông chính; 

+ Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí thực hiện. 

- Chuẩn bị kỹ thuật: 

+ Tôn trọng các điều kiện hiện trạng sử dụng đất, các công trình hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã và đang được triển khai trong khu vực; tính toán 

phân chia các vị trí xây dựng thuận lợi, khu cấm xây dựng và các khu dự trữ 

phát triển đô thị; 

+ Dựa vào điều kiện địa hình để tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật hợp 

lý, bố trí đầy đủ các khu chức năng của đô thị; 

+ Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối phức tạp vì thế cần khai 

thác tối đa quỹ đất để bố trí các hạng mục công trình kỹ thuật và tổ chức đấu nối 

hợp lý với các công trình hạ tầng đô thị trong khu vực lập quy hoạch; 

+ Quy hoạch cốt xây dựng khống chế của từng khu vực xây dựng cụ thể 

và các tuyến đường phố chính cấp đô thị, xác định khối lượng đào đắp của từng 
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khu vực cụ thể và tổng khối lượng đào đắp của toàn đô thị; 

+ Xác định khối lượng đầu tư và khái toán kinh phí thực hiện. 

- Thoát nước mưa: 

+ Xác định chỉ tiêu, các lưu vực thoát nước, mạng lưới thoát nước và 

nguồn tiếp nhận nước mặt; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát 

chính; 

+ Giai đoạn đầu hệ thống thoát nước trong khu vực là hệ thống thoát nước 

nước chung, giai đoạn sau nghiên cứu là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn; 

+ Việc tiêu thoát nước không những bảo đảm tiêu thoát toàn bộ lượng 

nước mưa trong khu vực mà còn phải bảo đảm tiêu thoát nước cho các khu vực 

lân cận; 

+ Xác định khối lượng đầu tư và khái toán kinh phí thực hiện; 

+ Xác định khối lượng đầu tư và khái toán kinh phí thực hiện; 

- Cấp nước: 

+ Xác định chỉ tiêu cấp nước, dự báo nhu cầu sử dụng nước; 

+ Xác định các nguồn cấp nước; 

+ Xác định phân vùng cấp nước; vị trí và quy mô các công trình thu, các 

công trình xử lý nước, công trình điều hòa, tăng áp; 

+ Lựa chọn công nghệ xử lý nước sạch; mạng lưới đường ống truyền dẫn 

chính từ cấp 2 trở lên; các tuyến chuyển tải nước; 

+ Xác định khối lượng đầu tư và khái toán kinh phí thực hiện. 

- Cấp điện, chiếu sáng: 

+ Xác định chỉ tiêu cấp điện, dự báo nhu cầu sử dụng điện; 

+ Xác định vị trí, công suất điện áp nguồn điện, mạng lưới cung cấp và 

phân phối từ trung áp trở lên, các trạm lưới; 

+ Xác định nhu cầu sử dụng điện và phụ tải của từng loại hình chức năng 

trong khu vực lập quy hoạch; 

+ Mạng lưới cấp điện: trạm điện, trạm phân phối, các tuyến đường dây 

cấp điện, bố trí hệ thống chiếu sáng; 

+ Xác định chỉ tiêu chiếu sáng cho các đối tượng được chiếu sáng; dự báo 

nhu cầu điện năng chiếu sáng cho toàn đô thị; 

+ Đề xuất các giải pháp chiếu sáng cho các công trình giao thông, không 

gian công cộng, chiếu sáng mặt ngoài công trình, chiếu sáng quảng cáo, khu vực 

lễ hội, các khu chức năng trong đô thị và các giải pháp về nguồn điện, nguồn 

sáng, lưới điện, lựa chọn thiết bị chiếu sáng; 

+ Xác định khối lượng đầu tư và khái toán kinh phí thực hiện. 

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

+ Xác định chỉ tiêu, dự báo nguồn, khối lượng nước thải và chất thải rắn; 

+ Tính toán hệ thống thoát nước thải cho từng khu vực trong đô thị, xác 
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định vị trí, công suất, quy mô của trạm làm sạch, trạm bơm; 

+ Đề xuất giải pháp tổ chức thu gom và quản lý chất thải rắn. Xem xét vị 

trí các điểm trung chuyển chất thải rắn; 

+ Dự báo nhu cầu an táng cho toàn đô thị, các yêu cầu về sử dụng quỹ đất, 

lựa chọn hình thức an táng; 

+ Xác định vị trí, quy mô các nghĩa trang, đề xuất mô hình nghĩa trang 

của từng gia đoạn; 

- Thông tin liên lạc: 

+ Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ, đề xuất phương án công nghệ, lựa 

chọn xây dựng mạng truyền thông, quy hoạch mạng lưới; 

+ Đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ, dịch vụ thông tin liên lạc. Xác 

định mạng, chuyển mạch, mạng dịch dụ viễn thông, mạng ngoại vi và hệ thống 

truyền dẫn. Đề xuất giải pháp ngầm hóa các tuyến cáp thông tin nhằm đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin và mỹ quan đô thị; 

+ Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật; 

+ Bố trí sắp xếp, vị trí các tuyến hào, tuynel kỹ thuật, đường dây, đường 

ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trên mặt bằng, đặc biệt trên các 

đường phố chính quy hoạch xây dựng mới; 

+ Xác định kích thước và khoảng cách giữa các tuyến với các công trình 

khác trong giới hạn chỉ giới đường đỏ trên mặt cắt ngang đường; 

+ Tại các nút giao nhau phức tạp cần thể hiện sơ đồ để xác định độ sâu và 

khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây, đường ống kỹ thuật; 

- Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật: 

+ Bố trí sắp xếp, vị trí các tuyến hào, tuynel kỹ thuật, đường dây, đường 

ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trên mặt bằng, đặc biệt trên các 

đường phố chính quy hoạch xây dựng mới; 

+ Xác định kích thước và khoảng cách giữa các tuyến với các công trình 

khác trong giới hạn chỉ giới đường đỏ trên mặt cắt ngang đường; 

+ Tại các nút giao nhau phức tạp cần thể hiện sơ đồ để xác định độ sâu và 

khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây, đường ống kỹ thuậtp. 

g) Đánh giá môi trường chiến lược: Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 27/4/2010 của Chính phủ về việc thẩm định phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

h) Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện:  

- Tổng hợp các chi phí đầu tư, đưa ra giải pháp thực hiện và hiệu quả đạt 

được về mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, ổn định xã hội; 

- Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo 
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các giai đoạn quy hoạch; 

- Đề xuất kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

i) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Quy định quản lý các chỉ tiêu 

về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao tối đa, tối thiểu 

của công trình trong từng khu chức năng đô thị; việc kiểm soát không gian, kiến 

trúc các khu vực trong đô thị; chỉ giới đường đỏ của các tuyến phố chính, cốt 

xây dựng khống chế của đô thị; vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an 

toàn đối với công trình ngầm; khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang 

an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường; khu vực bảo 

tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, 

địa hình cảnh quan trong đô thị.  

7. Thành phần và hồ sơ đồ án (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

8. Dự toán chi phí: 6.649.192.360,0 đồng.  

(Có phụ lục 2 và dự toán chi tiết kèm theo). 

9. Tổ chức, kế hoạch thực hiện 

a) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng. 

- Đơn vị lập nhiệm vụ:  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn 

- Đơn vị lập quy hoạch: Lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định hiện hành. 

b) Kế hoạch thực hiện: Tối đa không quá 09 tháng kể từ ngày ký kết hợp 

đồng tư vấn lập quy hoạch. 

Điều 2. 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, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

 - Như Điều 2; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - PCVP UBND tỉnh, 

   các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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Phụ lục 1 

BẢNG THỐNG KÊ THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /     /2020 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên bản vẽ Tỷ lệ 

Quy cách bản vẽ 

Hồ sơ 

đen trắng 

giao nộp 

Hồ sơ 

A3 thu 

nhỏ 

I Phần bản vẽ    

1 Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng 
1/10.00 - 

1/25.000 
x x 

2 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh 

quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây 

dựng 

1/5.000  x x 

3 Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1/5.000 x x 

4 Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị Thích hợp x x 

5 
Bản đồ định hướng phát triển không gian đô 

thị 
1/5.000 x x 

6 
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu 

chức năng theo các giai đoạn quy hoạch 
1/5.000 x x 

7 
Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật: 
1/5.000 x x 

 Bản đồ quy hoạch giao thông 1/5.000 x x 

 Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát 

nước mưa 
1/5.000 x x 

 Bản đồ quy hoạch cấp nước 1/5.000 x x 

 
Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh 

môi trường 
1/5.000 x x 

 Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng 1/5.000 x x 

 Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc 1/5.000 x x 

8 Các bản vẽ thiết kế đô thị Thích hợp x x 

9 Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược Thích hợp x x 

II Phần văn bản   

1 Thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp, bản 

vẽ A3 thu nhỏ. 

  

2 Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoac̣h   

3 Tờ trình, các văn bản pháp lý có liên quan   

III Hồ sơ địa hình   

1 Nhiệm vụ và phương án khảo sát  05 bộ 

2 Báo cáo kết quả khảo sát  05 bộ 

3 Bản vẽ địa hình hiện trạng  05 bộ 

IV Số lượng hồ sơ giao   

1 Hồ sơ in; thuyết minh tóm tắt, tổng hợp; hồ sơ 

thu nhỏ 

 06 bộ 

2 Tờ trình, các văn bản trình UBND Tỉnh  03 bộ 
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Phụ lục 2 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /     /2020 của UBND tỉnh) 
 

TT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị (đồng) 
Ghi 

chú 

I 

CHI PHÍ KHẢO SÁT ĐO ĐẠC 

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC 

VỤ LẬP ĐỒ ÁN  QHC 

I = 1+2+3 623.669.120 I 

1 Chi phí khảo sát địa hình Xem chi tiết Phụ lục I dự 

toán 

585.564.135   

2 Chi phí giám sát khảo sát 19.939.865   

3 
Chi phí kiểm tra, nghiệm thu công 

tác Khảo sát đo đạc 
3% x khảo sát 18.165.120   

II 
CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH  
II =  1+2+3+4 3.990.190.710 II 

1 Chi phí lập quy hoạch (sau thuế) 1 = 1.1 + 1.2 3.226.619.738 1 

1.1 

Chi phí lập đồ án điều chỉnh QHC 

(trước thuế) Xem chi tiết Phu ̣luc̣ II dự 

toán 

2.889.664.444 Ctk 

Chi phí lập đồ án điều chỉnh QHC 

(sau thuế) 
3.178.630.888   

1.2 

Chi phí lập nhiệm vụ điều chỉnh 

QHC (trước thuế) Xem chi tiết Phu ̣luc̣ III 

dự toán 

43.626.228 Cnv 

Chi phí lập nhiêṃ vu ̣điều chỉnh 

QHC (sau thuế) 
47.988.850   

2 Chi phí khác 2 = 2.1+2.2+2.3+…+2.6 400.826.362 2 

2.1 
Chi phí thẩm định nhiệm vu ̣điều 

chỉnh quy hoac̣h  
= 20% x Cnv 8.725.246   

2.2 
Chi phí thẩm định đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung 

Xem chi tiết Phu ̣luc̣ IV 

dự toán 
145.220.442   

2.3 
Chi phí QLNV lập đồ án điều chỉnh 

QHC 

Xem chi tiết Phu ̣luc̣ V dự 

toán 
135.375.672   

2.4 

Tổ chức lấy ý kiến côṇg đồng do cơ 

quan tổ chức lập điều chỉnh quy 

hoac̣h thưc̣ hiêṇ  

Xem chi tiết Phu ̣luc̣ VI 

dự toán 
38.995.000   

2.5 
Chi phí công bố đồ án điều chỉnh quy 

hoac̣h chung 
Xem chi tiết Phu ̣luc̣ VII 53.570.000   

2.6 Chi phí công tác đầu thầu 
Xem chi tiết Phụ lục VIII 

dự toán 
18.940.002   

3 Dự phòng phí 10% x (1+2) 362.744.610 3 

  Tổng chi phí dư ̣án I+II 6.649.192.360   

  Làm tròn   6.649.192.000   
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