
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 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  

Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

 Đồng Đăng - Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2)  

 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 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 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

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

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

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 

04/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu trung 

chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

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

184/BC-SXD ngày 22/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung 

chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 

2) như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2).  
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2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô quy hoạch 

a) Vị trí, địa điểm: thuộc xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

b) Phạm vi ranh giới: 

- Phạm vi, ranh giới Khu A (khu vực phía Bắc tại địa phận xã Phú Xá): 

+ Phía Bắc giáp Khu tái định cư và dân cư dự án Khu trung chuyển hàng 

hóa; 

+ Phía Nam giáp Khu trung chuyển hàng hóa giai đoạn I; 

+ Phía Đông giáp chỉ giới xây dựng Trục trung tâm (Quốc lộ 1A); 

+ Phía Tây giáp hành lang đường sắt. 

- Phạm vi, ranh giới Khu B (Khu vực phía Nam tại địa phận xã Thụy 

Hùng): 

+ Phía Bắc giáp Khu trung chuyển hàng hóa giai đoạn I; 

+ Phía Nam giáp hành lang đường sắt; 

+ Phía Đông giáp chỉ giới xây dựng Trục trung tâm (Quốc lộ 1A); 

+ Phía Tây giáp hành lang đường sắt. 

c) Quy mô: diện tích lập quy hoạch khoảng 888.204 m2 (88,82 ha), trong 

đó: 

- Khu A diện tích khoảng: 609.876m2 

+ Khu vực theo ranh giới quy hoạch giai đoạn 2: 578.248 m2; 

+ Bổ sung diện tích đất taluy giai đoạn 1 để quy hoạch khớp nối: 

31.628m2. 

- Khu B diện tích khoảng: 278.328 m2: 

+ Khu vực theo ranh giới quy hoạch giai đoạn 2: 209.956 m2; 

+ Bổ sung diện tích đất taluy thuộc giai đoạn 1 để khớp nối: 68.372 m2. 

3. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn; quy hoạch tổng mặt bằng, sử dụng đất đai hợp lý, khai 

thác hiệu quả tiềm năng về đất đai; hình thành tổ hợp có không gian quy hoạch - 

kiến trúc hài hòa, khớp nối các giai đoạn của dự án đảm bảo có sự kết nối đồng 

bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu, khu vực liền kề; 

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai các tiểu dự án thành phần đầu tư xây 

dựng đồng bộ; quản lý và xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. 

4. Tính chất: là khu kiểm tra, kiểm soát, giám sát các thủ tuc̣ hải quan, khu 

vực trung chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhâp̣ khẩu; khu kinh tế tổng hơp̣, dic̣h vu ̣

thương maị và xuất khẩu, nhâp̣ khẩu taị Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Laṇg Sơn. 

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo. 

6. Nội dung quy hoạch 
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a) Yêu cầu và nguyên tắc điều tra hiện trạng và thu thập tài liệu: 

- Thu thập, phân tích số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, đánh giá địa 

hình khu vực nghiên cứu quy hoạch, hướng dốc nền, cao độ tự nhiên trung bình, 

các khu vực điạ hình đặc trưng. Đánh giá cao độ khống chế của các công trình 

trong khu vực có liên quan, khả năng san lấp tạo mặt bằng xây dựng công trình; 

Phân tích đánh giá cảnh quan tự nhiên, các hướng không gian chính, điều kiện 

kiến tạo không gian. 

- Phân tích các quy định của quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi 

tiết giai đoạn 1 và các quy hoạch có liên quan đến khu vực quy hoạch; 

- Yêu cầu kết nối không gian và hạ tầng khu vực: 

+ Phân tích đánh giá các điều kiện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tiếp cận dự 

án, làm cơ sở thiết kế và đấu nối hạ tầng kỹ thuật. 

+ Với đặc điểm khu vực nghiên cứu có tuyến đường giao thông đối ngoại  

cắt ngang chia tách thành hai khu riêng biệt. Cần đảm bảo kết nối thuận tiện 

giữa hai khu và với hạ tầng chung xung quanh. 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đối với đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng. 

b) Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 

- Hạn chế tối đa thay đổi so với định hướng theo quy hoạch giai đoạn 1 đã 

được duyệt; 

- Xác định chỉ tiêu quy hoạch phù hợp theo quy hoạch phân khu và quy 

hoạch chi tiết giai đoạn 1 đã được duyệt về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, 

tầng cao công trình đối với từng lô đất (khoảng lùi công trình đối với các trục 

đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 

- Khai thác hiệu quả giá trị sử dụng của quỹ đất và thế mạnh hiện trạng 

khu vực. 

- Đề xuất phương án tổng mặt bằng sử dụng đất điều chỉnh, có so sánh và 

giải trình các thay đổi diện tích tăng, giảm so với quy hoạch đã được duyệt. 

c) Yêu cầu về công tác tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 

đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu 

trung tâm...; 

- Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo các khu vực chức năng 

chính của Khu trung chuyển hàng hóa, các trục cảnh quan, các khu trung tâm, 

công trình điểm nhấn, quảng trường, không gian cây xanh, mặt nước...; 

- Xác định tầng cao xây dựng công trình, khoảng lùi cho từng lô đất, trên 

từng tuyến đường và ngả giao nhau; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến 

trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; 

- Quy hoạch hệ thống cây xanh, mặt nước, lựa chọn các loài cây và hình 

thức trồng phù hợp với khu trung chuyển hàng hóa; 

- Nghiên cứu các quy định quản lý kiến trúc - cảnh quan đối với các khu 
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vực trọng điểm, các vùng kiểm soát, các tiện tích trong khu; 

- Tuy tính chất Khu Trung chuyển hàng hóa hoạt động chủ yếu là dịch vụ 

Logistics nhưng kiến trúc cảnh quan cũng được chú trọng. Thiết kế hài hòa làm 

giảm sự khô cứng, đồng thời kết nối được với cảnh quan chung của khu vực, tạo 

nên nét hiện đại của một Khu Trung chuyển hàng hóa kiểu mẫu. Lưu ý hướng 

nhìn từ các đường giao thông đối ngoại;  

d) Yêu cầu về kiến trúc công trình: 

- Hình thái kiến trúc và màu sắc: 

+ Đối với công trình nhà điều hành, văn phòng: Bố trí công trình trung và 

cao tầng, hình thái kiến trúc hiện đại, màu sắc công trình dùng gam màu lạnh, 

tạo sự uy nghi. 

+ Đối với khu Trung tâm trưng bày sản phẩm xuất nhập khẩu và các công 

trình dịch vụ công cộng: Sử dụng những công trình thấp tầng, vật liệu mới, hình 

thái kiến trúc hiện đại, thanh thoát. Màu sắc công trình dùng gam màu nóng, tạo 

sự tươi vui, nhộn nhịp, hấp dẫn. 

+ Đối với hệ thống kho, nhà xưởng: Bố trí công trình thấp tầng, khẩu độ 

lớn. Khung chịu lực bằng thép cường độ cao, tường bao xây gạch bê tông, mái 

được lợp tôn gam màu mát. 

+ Đối với cây xanh, không gian mở: Trong khu bố trí vườn hoa, tiểu cảnh 

gắn kết các không gian công cộng, tạo cảnh quan cho toàn khu. 

- Chiều cao công trình, khoảng lùi 

+ Đối với công trình kho xưởng, nhà máy sản xuất nhỏ: 2- 3 tầng; 

+ Đối với công trình nhà điều hành, văn phòng: 3-5 tầng; 

+ Tuân thủ chỉ giới xây dựng từ quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 

giai đoạn I của dự án.  

đ) Yêu cầu về công tác kết nối hạ tầng kỹ thuật: 

- Hoàn thiện kết nối về hạ tầng kỹ thuật theo định hướng của quy hoạch 

trục trung tâm và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc 

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1); 

- Đảm bảo sự liên tục, đồng bộ của mạng lưới giao thông, hệ thống cấp 

nước sạch, cấp năng lượng, thoát nước, thông tin liên lạc..., giải pháp, kế hoạch 

thực hiện đảm bảo không bị gián đoạn hoạt động của hệ thống. 

e) Yêu cầu về công tác đánh giá môi trường chiến lược: 

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực, xác định mức độ tác động tích 

cực và tiêu cực đến môi trường. Đảm bảo môi trường trong lành, không gây ô 

nhiễm. 

- Đề cập những vấn đề cần phải giải quyết trong quá trình xây dựng và 

trong thời gian hoạt động dự án để lập kế hoạch đưa ra các giải pháp nhằm hạn 

chế tối đa tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường. Đem lại cuộc sống 

tiện nghi, thoải mái đáp ứng cả về nhu cầu vật chất và tinh thần cho con người. 
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- Định hướng hình thành các khu chức năng dự án thân thiện với môi 

trường, hướng tới việc trở thành một khu vực thân thiện môi trường đạt chuẩn. 

- Xác định các yếu tố các động môi trường: tác động của quá trình xây 

dựng dự án, tác động trong thời gian hoạt động. 

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường: biện pháp khắc phục trong 

giai đoạn thi công (phun nước, áp dụng thi công tiên tiến, giảm tiếng ồn..., 

khống chế, giảm thiểu tác động do sinh hoạt của công nhân...); biện pháp khắc 

phục trong quá trình hoạt động nhằm khống chế ô nhiễm không khí, môi trường 

nước, xử lý chất thải rắn, an toàn thực phẩm. 

7. Thành phần và hồ sơ đồ án: chi tiết tại Phu ̣luc̣ 02 kèm theo. 

8. 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 tổ chức lập nhiệm vụ: Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng 

Sơn. 

- Đơn vị lập quy hoạch: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – 

CTCP (VNCC). 

b) Kế hoạch thực hiện: tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ 

quy hoạch được phê duyệt. 

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, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng 

Sơn, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Phú Xá và xã Thụy 

Hùng, huyện Cao Lộc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần 

Khu trung chuyển Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như Điều 2; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - C, 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 01 

BẢNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUÂṬ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /6/2021 của UBND tỉnh 

 

TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu Quy mô 

I Dự báo số người làm việc Người  4.500 

II Đất đai    

        Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

kho tàng QCXDVN 01:2019/BXD 

1 Đất quy hoạch giai đoạn 2 ha  88,82 

2 
Đất xây dựng kho tàng, bến bãi, dịch vụ 

Logistiscs – Nhà máy sản xuất nhỏ;  
ha  52-58 

3 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật %  1 

4 Đất giao thông, bãi đỗ xe % ≥ 10 21-26 

5 Đất cây xanh, ta luy % ≥ 10 10-12 

III Chỉ tiêu sử dụng đất    

1 Tầng cao công trình Tầng 1-3  

2 Mật độ xây dựng: % 20-65  

3 Hệ số sử dụng đất Lần 0,2-1,95  

IV Cơ sở hạ tầng kỹ thuật    

1 Cấp điện    

        Căn cứ chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng, thương mại dịch vụ, kho tàng 

theo QCXDVN 01:2019/BXD 

 - Đất công trình hành chính, văn phòng W/m2sàn 30  

 - Đất công trình thương mại dịch vụ W/m2sàn 2030  

 - Đất kho tàng, dịch vụ Logistiscs KW/ha 50  

 - Đất Nhà máy sản xuất nhỏ KW/ha 120  

2 Cấp nước    

         Căn cứ chỉ tiêu cấp thoát nước cho đô thị loại IV theo QCXDVN 01:2019/BXD 

 - Cấp nước sinh hoạt l/người/ng.đ 80100  

 - Đất hành chính, thương mại dịch vụ l/người/ng.đ 20  

 - Đất thương mại hàng hoá, dịch vụ Logistiscs 

– Nhà máy sản xuất nhỏ 

m3/ha/ng.đ 
25 

 

 - Đất kho tàng,  " 20  

 - Đất cây xanh l/m2.ng.đ 34  

 - Đất giao thông " 0,51,5  

3 Thoát nước 
% tiêu chuẩn 

nước cấp 
≥80 

 

4 Chất thải rắn    



2 

          Căn cứ chỉ tiêu tỉ lệ thu gom chất thải rắn cho đô thị loại IV theo QCXDVN 

01:2019/BXD 

 - Chất thải rắn khu vực 

- Chất thải rắn sản xuất 

Kg/người.ng.đ 

Tấn/ha.ng.đ 

0,9 

0,3 

 

 

Ghi chú: các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: tuân thủ các định hướng, quy định 

có liên quan, phù hợp với quy định tại Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế 

và được xem xét xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết để phù 

hợp với điều kiện đất đai, các dự án liên quan. 
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Phụ lục 02 

BẢNG THỐNG KÊ THÀNH PHẦN HỒ SƠ   

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /6/2021 của UBND tỉnh) 
 

TT Tên sản phẩm Tỷ lệ 

Hồ sơ 

báo cáo 

trình 

duyệt 

Hồ sơ 

hoàn 

thiện 

A Phần bản vẽ    

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất 1/5.000 x x 

2 

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh 

giá đất xây dựng, hệ thống hạ tầng kĩ thuật và 

bảo vệ môi trường 

1/500 x x 

3 Sơ đồ cơ cấu quy hoạch các phương án 1/500 x x 

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 1/500 x x 

5 
Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan 
1/500 x x 

6 

Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường 

đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các 

tuyến hạ tầng kỹ thuật 

1/500 x x 

7 
Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước 

mưa 
1/500 x x 

8 Bản đồ quy hoạch cấp nước 1/500 x x 

9 
Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng 

đường giao thông. 
1/500 x x 

10 Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc 1/500 x x 

11 
Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý 

chất thải rắn. 
1/500 x x 

12 
Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ 

thuật 
1/500 x x 

13 Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến 

trúc, cảnh quan 
1/500 x x 

14 Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược 1/500 x x 

B Phần văn bản    

16 
Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các văn bản pháp lý, bản 

vẽ màu thu nhỏ tỷ lệ thích hợp). 
x x 

17 
Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt, Quy định quản lý 

theo đồ án quy hoạch chi tiết. 
 x 

18 File hồ sơ bản vẽ và văn bản đồ án lưu trong đĩa CD.  x 
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