
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 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết  

xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I,  

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH UỶ 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 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 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 1504/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi 

thuế quan giai đoạn 1, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi 

thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

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

177/BC-SXD ngày 15/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất, một số chỉ tiêu 

sử dụng đất đối với một số lô đất nhằm tạo ra quỹ đất sản xuất kinh doanh để thu 

hút đầu tư vào khu phi thuế quan; phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất, phù hợp 

với tình hình thực tế; làm cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng theo quy 
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định. 

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô diện tích điều chỉnh 

a) Vị trí địa điểm: Các lô đất T.C.L.R4, SX.KD.05, CXPH07; SX.KD.01, 

SX.KD.02, SX.KD.03, SX.KD.04, T.C.L.R15, TĐC, CXPH08, CXPH09 và  

đường giao thông nội bộ 

b) Phạm vi ranh giới như sau: 

- Khu I: gồm các lô đất T.C.L.R4, SX.KD.05, CXPH07 

+ Phía Đông - Bắc giáp núi đá và đường giao thông theo quy hoạch;  

+ Phía Đông - Nam giáp đường giao thông theo quy hoạch; 

+ Phía Tây - Bắc giáp lô đất CXPH06 theo quy hoạch; 

+ Phía Tây - Nam giáp đường giao thông theo quy hoạch. 

- Khu II: gồm các lô đất SX.KD.01, SX.KD.02, SX.KD.03, SX.KD.04, 

T.C.L.R15, TĐC, CXPH08, CXPH09 và đường giao thông nội bộ 

+ Phía Đông - Bắc giáp núi đá và đường giao thông theo quy hoạch;  

+ Phía Đông - Nam giáp đường giao thông theo quy hoạch; 

+ Phía Tây - Bắc giáp núi đá theo quy hoạch; 

+ Phía Tây - Nam giáp đường giao thông theo quy hoạch. 

c) Quy mô diện tích điều chỉnh: khoảng 196.912m2 (khu I diện tích 

38.841m2; khu II diện tích 158.071m2). 

3. Nội dung điều chỉnh 

- Điều chỉnh một phần diện tích lô đất tái chế lắp ráp, ký hiệu T.C.L.R04 

thành đất sản xuất kinh doanh, gộp vào diện tích lô SX.KD.05, phần diện tích 

còn lại giữ nguyên; 

- Điều chỉnh một phần diện tích lô đất cây xanh phòng hộ CXPH07 thành 

đất sản xuất kinh doanh, gộp vào diện tích lô SX.KD.05; 

- Điều chỉnh gộp diện tích các lô đất sản xuất kinh doanh ký hiệu 

SX.KD.01, SX.KD.02, SX.KD.03, SX.KD.04 thành lô SX.KD;  

- Điều chỉnh đất đường giao thông nội bộ thành đất sản xuất kinh doanh 

gộp vào diện tích lô SX.KD; 

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh các lô đất sản xuất kinh 

doanh có mật độ xây dựng 60%, số tầng cao tối đa 03 tầng, hệ số sử dụng đất 

1,8 lần. Lô đất tái định cư có mật độ xây dựng tối đa 90%, số tầng cao tối đa 5 

tầng; hệ số sử dụng đất 4,5 lần; 

- Bảng quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh (chi tiết kèm theo 

Phụ lục 01). 

(Chi tiết thể hiện trong bản vẽ quy hoạch). 
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Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 và Quyết định số 

546/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn công bố công khai nội dung điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Lãng và Ban quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

vào các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan. 

Điều 4. 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, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn và Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;  
- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

Bảng so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh 

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

 

TT 

Quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh 
Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ 

Tên lô đất 

Diện 

tích  

(m2) 

Tầng 

cao  

(tầng) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

Hệ số 

 SDĐ 

(lần) 
Tên lô đất 

Diện 

tích  

(m2) 

Tầng 

cao 

 tầng) 

Mật độ  

xây 

dựng 

 (%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

(lần) 

Ghi 

chú 

 Khu I 38.841     38.841          

1 Đất sản xuất kinh doanh     Đất sản xuất kinh doanh      

 -  SX.KD.05 17.372 1-3 60 1,8 -  SX.KD.05 18.924 1-3 60 1,8   

 2 Đất tái chế lắp ráp         Đất tái chế lắp ráp           

  -  T.C.L.R04 12.714 1-3 60 1,8 -  T.C.L.R04 10.852 1-3 60 1,8   

3 Đất cây xanh phòng hộ           

 - CXPH 07 8.755     8.638     

4 Đất giao thông (vỉa hè)      427     

 Khu II 158.071     158.071     

5 Đất sản xuất kinh doanh         Đất sản xuất kinh doanh           

  -  SX.KD.04 22.687 1-3 60 1,8 -  SX.KD 125.773 1-3 60 1,8   

6 Đất sản xuất kinh doanh               

  -  SX.KD.03 41.618 1-3 60 1,8       

7 Đất sản xuất kinh doanh               

  -  SX.KD.02 36.400 1-3 60 1,8       

8 Đất sản xuất kinh doanh               

  -  SX.KD.01 20.986 1-3 60 1,8       

 9 Đất tái chế lắp ráp         Đất tái chế lắp ráp           

  - T.C.L.R15 8.410 1-3 60 1,8 - T.C.L.R15 8.410 1-3 60 1,8   
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TT 

Quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh 
Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ 

Tên lô đất 

Diện 

tích  

(m2) 

Tầng 

cao  

(tầng) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

Hệ số 

 SDĐ 

(lần) 
Tên lô đất 

Diện 

tích  

(m2) 

Tầng 

cao 

 tầng) 

Mật độ  

xây 

dựng 

 (%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

(lần) 

Ghi 

chú 

10  Đất ở tái định cư         Đất ở tái định cư           

  - T.Đ.C 3.491 1-5 90 4,5 - T.Đ.C 3.491 1-5 90 4,5 22 hộ 

11 Đất cây xanh phòng hộ         Đất cây xanh phòng hộ           

  - CXPH 08 6.101       - CXPH 08 6.329         

12 Đất cây xanh phòng hộ         Đất cây xanh phòng hộ           

  - CXPH 09 13.812       - CXPH 09 14.068         

13 Đất núi đá 825       Đất núi đá 0         

14 Đất hạ tầng kỹ thuật (đất 

xây dựng tường rào,...) 3.641       

Đất hạ tầng kỹ thuật (đất 

xây dựng tường rào,...) 0         

  Tổng cộng 196.912       Tổng côṇg 196.912         
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