
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 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết dự án  

Bệnh viện đa khoa 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; 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 Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

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

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 Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 

xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 

24/01/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng Quy hoạch 

chi tiết xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Quyết 

định số 2530/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà 

bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 380/BC-

SXD ngày 31/12/2020. 

       QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 như sau: 

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết dự án Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

2. Mục tiêu  

- Điều chỉnh, bổ sung tuyến giao thông nội bộ trong khu ở để bảo đảm 

thuận tiện về mặt giao thông cho các hộ dân tại khu tái định cư 2, cung ứng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; đồng thời qua đó tạo điều kiện thuận lợi 



2 

cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện tốt chức năng khám, chữa bệnh 

của bệnh viện, phù hợp với cảnh quan khu vực. 

- Điều chỉnh, sắp xếp lại vị trí một số công trình theo đúng hiện trạng để  

phù hợp với nhu cầu thực tế. 

- Làm cơ sở quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, phát huy hiệu quả sử dụng 

quỹ đất trong dự án. 

3. Vị trí, địa điểm, quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

- Vị trí địa điểm: thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

- Phạm vi nghiên cứu: Ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 và vùng giáp ranh phía Tây Bắc của dự án. 

- Quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ: 0,39 ha; trong đó 0,23 ha diện tích 

mở rộng thuộc phần tuyến giao thông mở mới và 0,16 ha diện tích đất cây xanh 

khu tái định cư số 1.  

- Tổng quy mô diện tích của dự án sau điều chỉnh là: 29,53 ha; trong đó: 

quy mô diện tích dự án đã phê duyệt là 29,3 ha; quy mô diện tích mở rộng là 

0,23 ha (phần diện tích mở rộng để bổ sung tuyến giao thông đấu nối cho Khu 

tái định cư số 2). 

4. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

4.1. Điều chỉnh quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan  

- Cập nhật, điều chỉnh bỏ 01 cổng vào khu đào tạo, nghiên cứu khoa học; 

bổ sung 01 cổng đầu tuyến số 01 (vị trí hiện trạng đã xây dựng, được phê duyệt 

tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

- Cập nhật, bổ sung 01 cổng phụ và tường rào theo Quyết định số 

2530/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cổng, tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ 

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

4.2. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông 

- Bổ sung tuyến đường nội bộ đấu nối từ khu tái định cư 2 thuộc dự án 

bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đến tuyến số 6 thuộc khu dân cư xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, có quy mô mặt 

cắt ngang 7,5m (1,0+5,5+1,0), vỉa hè mỗi bên 1,0m, lòng đường rộng 5,5m, 

chiều dài tuyến là 258,16m.  

- Điều chỉnh một phần đất cây xanh ven khu tái định cư số 1 thành đất 

giao thông tại vị trí đấu nối với dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc thuộc tuyến giao thông số 5 và 6 

nhằm đảm bảo tính kết nối giao thông khu vực. 

b) Thoát nước 

Hệ thống thoát nước đường giao thông được đấu nối vào hệ thống thoát 
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nước khu tái định cư 2 có đường thoát nước B800, và tuyến ống thoát nước 

D600 (tuyến giao thông số 6) thuộc khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. 

- Sử dụng cống ngang đường D300, chiều sâu chôn cống trung bình 0,8-

1,2m.  

- Rãnh dọc thoát nước B400. 

- Kích thước hố thu (1,0x1,0)m; chiều sâu trung bình hố thu 0,5-1,7m. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như độ dốc dọc, độ đầy lấy theo tiêu chuẩn 

quy phạm. 

c) Cấp điện 

 Hệ thống điện chiếu sáng được đấu nối vào hệ thống chiếu sáng khu tái 

định cư 2 và tuyến hệ thống chiếu sáng thuộc tuyến giao thông số 6 thuộc khu dân 

cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. 

- Bổ sung xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường phố kết hợp đường 

dây hạ thế 0,4kV tại tuyến đường bổ sung, với dài tuyến là  258,16m.  

5. Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-

UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn không thay đổi.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Y tế Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn có 

trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào các đồ án 

quy hoạch xây dựng có liên quan.  

3. UBND thành phố Lạng Sơn chủ động lập kế hoạch đầu tư xây dựng dự 

án tuyến đường mở mới, bố trí nguồn vốn để thực hiện theo quy định.  

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, Y tế, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc và Chủ tịch UBND các xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn), 

xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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