
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 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 

 

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 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 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 1187/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 191/BC-

SXD ngày 30/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000.  

2. Phạm vi, ranh giới, quy mô quy hoạch 

a) Phạm vi: thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và một phần diện 

tích thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, ranh giới như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Thạch Đạn, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc;  

- Phía Nam giáp thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; 
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- Phía Đông giáp xã Thạch Đạn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; 

- Phía Tây giáp đường Quốc lộ 1A, trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

b) Quy mô 

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 1.086 ha; 

- Quy mô lập quy hoạch khoảng 1.009 ha (là phần diện tích nằm trong 

phạm vi ranh giới thuộc Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn mở rộng); 

- Quy mô dân số dự kiến: khoảng 24.000 - 26.000 người. 

3. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 

2025, Chương trình, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. 

- Cụ thể hóa về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, phân bố dân cư, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên đất và bảo vệ môi trường. 

- Phát triển khu vực đô thị sinh thái, mật độ thấp hài hòa với việc nâng 

cấp các khu dân cư hiện hữu, đồng thời kiểm soát, khai thác hợp lý hoạt động 

trong phạm vi diện tích rừng phòng hộ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi 

trường tự nhiên. Từng bước tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương. 

- Làm cơ sở pháp lý để mời gọi thu hút đầu tư, lập các lập dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có kết nối đồng bộ trong đô thị; phòng 

ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật 

tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển đô thị. 

4. Tính chất, chức năng 

a) Tính chất  

- Là khu vực công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao 

- giải trí cao cấp, trung tâm triển lãm, quảng cáo xúc tiến thương mại cấp Vùng; 

- Là phân khu đô thị, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đồng 

thời duy trì các đặc trưng nông, lâm nghiệp hiện hữu;  

- Là khu vực đầu mối dịch vụ vận tải hàng hóa.  

b) Chức năng: định hướng phát triển các khu chức năng gồm: 

- Khu công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chuyên đề; 

- Khu vực rừng phòng hộ bảo vệ 02 hồ Nà Tâm và hồ Thâm Sỉnh đảm bảo 

nguồn sinh thủy cung cấp nước của thành phố, giữ đặc trưng nông lâm nghiệp 

khu vực; 

- Khu trung tâm triển lãm, quảng cáo xúc tiến thương mại cấp Vùng, trung 

tâm thương mại - dịch vụ logistics cấp vùng và cấp đô thị; 

- Khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí cao cấp; 

- Khu đô thị, khu ở, hệ thống công cộng - dịch vụ, cây xanh thể dục thể 

thao theo yêu cầu đô thị loại 1.  
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5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (theo tiêu chí đô thị loại I)  

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch xây dựng.  

- Nhóm các tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng xã hội: 

STT Hạng Mục Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Chỉ tiêu sử dụng đất   

 Chỉ tiêu đất đơn vị ở m2/người ≥ 15 

 
Đất xây dựng các công trình 

dịch vụ công cộng đô thị 
m2/người ≥ 5 

 
Đất xây dựng công trình công 

cộng cấp đơn vị ở 
m2/người ≥ 2 

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

 
Đất cây xanh công cộng khu 

vực 
m2/người ≥ 6 

 Nhà trẻ m2/trẻ 12  

 Trường Tiểu học, THCS m2/học sinh 10 

 Trường PTTH m2/học sinh 10 

 Chuyển đổi đất rừng phòng hộ 
Quy mô chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang 

mục đích khác dưới 20ha theo Luật Lâm nghiệp 

2 Mật độ xây dựng Tuân thủ QCXD Việt Nam  

3 Nhà ở xã hội 

Tuân thủ theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị 

định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP 

- Nhóm các tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật: 

STT Hạng Mục Đơn vị tính Chỉ tiêu dự kiến 

1 Hạ tầng kỹ thuật   

1.1 Đường giao thông   

 
- Mật độ mạng lưới đường 

(tính đến đường phân khu vực) 
% 19 

 
- Mật độ mạng lưới đường 

giao thông khoảng 
km/km2 10  16 

 - Tỷ lệ đất bãi đỗ xe  % 3 

1..2 Cấp nước   

 - Sinh hoạt lít/người/ngày đêm 120 -150 

 - Công cộng, hỗn hợp, dịch vụ lít / m2 sàn/ ngày đêm 2 

 - Nước trường học lít / m2 sàn/ ngày đêm 20 

 - Nước nhà trẻ, mẫu giáo lít / m2 sàn/ ngày đêm 100 
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STT Hạng Mục Đơn vị tính Chỉ tiêu dự kiến 

 - Tưới vườn hoa, công viên lít/m2 - ngày đêm  3 

 - Rửa đường lít/m2 - ngày đêm  0,5 

 - Cứu hỏa PCCC l/s-đám cháy 15 

 - Nước dự phòng  
15% lượng nước 

sinh hoạt 

1.3 Cấp điện   

 - Nhà liền kề Kw / hộ  3 -5 

 - Nhà biệt thự Kw / hộ  5 -7 

 
- Công cộng, nhà trẻ, trường 

học 
Kw / m2 sàn 0,02 

 - Chiếu sáng đường W/m2  1,2 

 
- Chiếu sáng vườn hoa, công 

viên 
W/m2  1,0 

1.4 
Thoát nước thải và vệ sinh môi 

trường 
  

 - Thoát nước thải 
Lấy theo tiêu chuẩn cấp 

nước 
 100% 

 - Chất thải rắn Kg / người / ngày đêm 1,3 

1.5 Thông tin liên lạc   

 - Nhà trẻ, trường học Máy/ trường 5 

 - Nhà ở Máy / hộ 1 

 - Dịch vụ hỗn hợp Máy / 200m2 sàn 1 

6. Nội dung quy hoạch 

a) Phân tích đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch: 

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng (dân cư, 

xã hội, lao động, ...), hiện trạng các công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ 

thuật, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hoá, quỹ đất xây dựng và các quy định của 

quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực lập quy hoạch. 

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức và điều kiện kinh tế xã 

hội (theo phương pháp SWOT) để xác định các giải pháp quy hoạch đảm bảo 

khả thi. 

b) Xác định các cơ sở lập quy hoạch: 

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng 

kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. Xác định khả năng sử dụng quỹ đất hiện 

có, khớp nối các quy hoạch liên quan và dự án đã và đang triển khai xây dựng 

trong khu vực, đảm bảo đồng bộ về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, 

đồng thời xác định các yếu tố khống chế trong khu vực 

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 
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Phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý cho từng khu vực, xác 

định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô đất như: diện tích đất, mật độ xây 

dựng, tầng cao công trình. Quy định chiều cao tối thiểu, chỉ giới xây dựng, 

khoảng lùi, cho các công trình, tuyến phố. Nghiên cứu phương án tổng mặt bằng 

phù hợp với cơ cấu chung của khu vực, đảm bảo thuận tiện về giao thông, khớp 

nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu xây dựng mới và cả khu 

vực xung quanh. 

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa các khu chức năng, 

khu vực dọc tuyến đường nhánh thị trấn, khu vực không gian mở, các công trình 

kiến trúc được thiết kế hiện đại và hài hòa giữa khu vực xây dựng mới với khu 

vực công trình hiện hữu, góp phần tạo kiến trúc cảnh quan chung cho khu vực 

lập quy hoạch. Đảm bảo tính thống nhất giữa hình khối, đường nét kiến trúc và 

màu sắc công trình hài hòa với cảnh quan xung quanh nhằm tạo nên điểm nhấn 

kiến trúc hiện đại và thân thiện trong khu vực 

đ) Thiết kế đô thị 

- Xác định và cụ thể hóa các công trình điểm nhấn trong khu vực quy 

hoạch theo các hướng nhìn. Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn khu vực 

nghiên cứu và cụ thể đối với từng lô đất; 

- Xác định cao độ mặt đường, vỉa hè, chiều cao và cao độ các tầng của các 

công trình trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với 

các chỉ tiêu quy hoạch và cảnh quan đô thị. Xác định cụ thể khoảng lùi đối với 

công trình kiến trúc trên từng đường phố, nút giao thông; đề xuất các giải pháp 

khả thi để sửa chữa những khiếm khuyết trong đô thị hiện hữu. 

- Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công 

trình kiến trúc (hình thức mái, cửa, ban công, lô gia); 

- Thiết kế tổ chức hệ thống cây xanh (cây xanh bóng mát và cây xanh 

cảnh quan) đảm bảo phù hợp với quy hoạch hệ thống cây xanh đã được phê 

duyệt; tổ chức hệ thống mặt nước, quảng trường và các vật thể kiến trúc đô thị 

(biển báo, tượng đài, đài nước, thùng rác công cộng, trạm dừng các phương tiện 

công cộng, ghế ngồi, hệ thống đèn chiếu sáng v.v...). 

e) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

- Giao thông: xác định mạng lưới đường giao thông, chỉ giới đường đỏ, 

chỉ giới xây dựng và quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường trong phạm vi 

nghiên cứu; vị trí quy mô các bãi đỗ xe. 

- Chuẩn bị kỹ thuật: xác định cốt xây dựng trung bình sơ bộ cho toàn khu 

quy hoạch và các lô đất chức năng; diện tích hồ điều hòa, mực nước thiết kế. 

- Thoát nước mưa: xác định mạng lưới thoát nước, các thông số kỹ thuật 

của hệ thống. 

- Cấp nước: xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống 

cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết. 

- Cấp điện: xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, 
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quy mô công suất các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ 

thế và chiếu sáng. 

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

lưới thoát nước thải; các thông số kỹ thuật của hệ thống; vị trí, quy mô các công 

trình xử lý nước thải; xác định vị trí, quy mô các công trình và phương thức thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

- Thông tin liên lạc: xác định nhu cầu sử dụng, nguồn cấp, các tuyến cáp 

từ tủ cáp đến các thuê bao. 

- Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật: tuân thủ các quy định của quy 

chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn quy phạm về khoảng cách giữa các đường dây 

đường ống; khoảng cách giữa các đường dây đường ống đến công trình, bó vỉa, 

cột chiếu sáng. Việc bố trí các đường dây đường ống trên mặt bằng và chiều 

đứng được thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên các đường ống tự chảy, đường ống 

khó uốn, các tuyến ống có kích thước lớn. 

g) Đánh giá môi trường chiến lược: đánh giá hiện trạng môi trường, chất 

thải rắn, nước thải, khí thải…; phân tích, dự báo những tác động tích cực, tiêu 

cực ảnh hưởng đến môi trường. Đề xuất các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa 

các giải pháp tối ưu cho khu vực quy hoạch; đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc 

phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên, không khí, tiếng ồn khi 

triển khai thực hiện quy hoạch. 

h) Về kinh tế xây dựng và phân kỳ đầu tư: 

- Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạng mục công trình kiến trúc, cây 

xanh, hạ tầng kỹ thuật và đền bù giải phóng mặt bằng theo các giải pháp quy 

hoạch đã đề xuất; 

- Phân tích và đề xuất lộ trình và các giai đoạn đầu tư phát triển khu vực 

theo từng giai đoạn. 

i) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu: đề xuất quy định 

quản lý hoạt động xây dựng phù hợp đồ án quy hoạch và tuân thủ các quy định 

pháp luật có liên quan, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đầu tư xây dựng 

trên địa bàn.  

7. Thành phần và hồ sơ đồ án: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

8. Tổng mức chi phí lập quy hoạch 

- Tổng dự toán chi phí: 4.856.400.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm 

theo). 

- Nguồn vốn: vốn tài trợ của Công ty cổ phần địa ốc Phú Long. 

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 tổ chức lập đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng. 
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- Đơn vị lập quy hoạch: lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định hiện hành 

b) Kế hoạch thực hiện: thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch tối đa không 

quá 09 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 thành phố Lạng Sơn và 

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

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty cổ phần địa ốc Phú Long; 

- 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 THỐNG KÊ THÀNH PHẦN HỒ SƠ   

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /6/2022 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Tên sản phẩm 
Ký hiệu 

bản vẽ 

Tỷ lệ  

bản vẽ 

A Phần bản vẽ   

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất  QH-01 1/10.000 

2 Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất 

xây dựng 

QH-02 1/2.000 

3 Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường 

QH-03 1/2.000 

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-04 1/2.000 

5 Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan QH-05 1/2.000 

6 Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về 

kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch 

phân khu xây dựng 

QH-06 Tỉ lệ thích 

hợp 

7 Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, 

chỉ giới xây dựng 

QH-07 1/2.000 

8 Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất QH-08 1/2.000 

9 Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa QH-09 1/2.000 

10 Bản đồ Quy hoạch mạng lưới cấp nước  QH-10 1/2.000 

11 Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng QH-11 1/2.000 

12 Bản đồ quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc QH-12 1/2.000 

13 Bản đồ Quy hoạch mạng lưới thoát nước thải và VSMT QH-13 1/2.000 

14 Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật QH-14 1/2.000 

15 Bản đồ quy hoạch  mạng lưới chiếu sáng QH-15 1/2.000 

16 Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình 

ngầm; các công trình công cộng ngầm, các công trình 

cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có) 

QH-16 Thể hiện 

theo tỉ lệ 

thích hợp 

B Phần văn bản   

1 

Thuyết minh tổng hợp (kèm theo phụ lục: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ 

sung cho thuyết minh; các bản vẽ thu nhỏ với tỷ lệ thích hợp; các số liệu tính 

toán; phụ lục đính kèm các văn bản pháp lý liên quan); Hồ sơ bản vẽ bản đồ địa 

hình lồng ghép bản đồ địa chính và in màu đúng tỷ lệ theo quy định hiện hành; 

Quy định quản lý đồ án. 

2 Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết. 

3 Đĩa CD (ghi toàn bộ nội dung hồ sơ tài liệu kèm theo). 

4 Số lượng hồ sơ giao: 08 bộ và 03 đĩa CD 
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Phụ lục 02 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH   

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của UBND tỉnh) 
 

 

   Đơn vị tính: Đồng 

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 QH 

I = Cks+Cktks 1.820.573.410 I 

1 Chi phí khảo sát địa hình  1.767.547.000 Cks 

2 
Chi phí kiểm tra, nghiệm thu 

công tác Khảo sát đo đạc 
3% x khảo sát 53.026.410 Cktks 

II 
CHI PHÍ CÔNG TÁC LẬP 

QUY HOẠCH 
II =  Cqh+Cql 2.805.610.521 II 

1 
Chi phí lập quy hoạch (sau 

thuế) 
1 = Ctk + Cnv 2.438.911.244 Cqh 

2.1 Chi phí lập đồ án quy hoạch Xem chi tiết Phụ lục II 2.302.256.000 Ctk 

1.2 Chi phí lập nhiệm vụ Xem chi tiết Phụ lục III 136.655.244 Cnv 

2 Chi phí quản lý  
2 = 

2.1+2.2+2.3+…+2.5 
366.699.277 Cql 

2.1 
Chi phí thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch  

= 20% x Chi phí lập 

nhiệm vụ 
24.846.408   

2.2 
Chi phí thẩm định đồ án quy 

hoạch 
Xem chi tiết Phụ lục IV 114.066.320   

2.3 
Chi phí QLNV lập đồ án quy 

hoạch 
Xem chi tiết Phụ lục V 105.840.987   

2.4 Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng  
= 2% x Chi phí lập 

QH 
48.778.225   

2.5 
Chi phí công bố đồ án quy 

hoạch  

= 3% x Chi phí lập 

QH 
73.167.337   

III 

CHI PHÍ LẬP HỒ SƠ QUY 

HOẠCH THEO HỆ 

THỐNG THÔNG TIN ĐỊA 

LÝ (GIS) 

III = Cqh x 0,1 230.225.600 III 

  TỔNG CHI PHÍ  I+II+III 4.856.409.531   

  Làm tròn   4.856.400.000   

Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng. 
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