
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 
Số: 2494 /QĐ-UBND        

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 07tháng 12  năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

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 
38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc 
cảnh quan đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 
13/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi 
tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 
1/500; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 
khu đất Bến xe 28A đường Ngô Quyền);  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 74/TTr-SXD ngày      
26/11/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở riêng lẻ, các yếu tố 
có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao của công trình đối với nhà ở 
riêng lẻ tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh phê 
duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 
1/500; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

b) Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu về tầng cao, mật độ 
xây dựng lô đất đất nhà văn hóa (lô F) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2135/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Nội dung điều chỉnh 

2.1.  Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở riêng lẻ   

a) Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở riêng lẻ 

Điều chỉnh tên gọi của các lô đất ở cải tạo thành đất ở hỗn hợp để đảm 
bảo sự phù hợp với thực tế quản lý sử dụng của người dân và phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

b) Về chiều cao tầng (số tầng) 

- Trong mọi trường hợp các lô đất ở hỗn hợp, đất ở liền kề, ở tái định cư 
xây cao không quá 7 tầng (không kể tầng hầm); quy định cụ thể như sau: 

+ Quy định đối với các lô đất có bề rộng mặt tiền (mặt tiếp giáp trực tiếp 
với chỉ giới đường) ≥ 5m, đồng thời diện tích lô đất ≥ 50 m2 và chiều sâu lô đất 
không nhỏ hơn 5m được xây tối đa 7 tầng (không kể tầng hầm); 

+ Quy định đối với đối với các lô đất có bề rộng mặt tiền (mặt tiếp giáp 
trực tiếp với chỉ giới đường) < 5m được xây tối đa 5 tầng (không kể tầng hầm). 

- Trong các ngõ (hẻm) có chiều rộng đường nhỏ hơn 6 m, các lô đất ở hỗn 
hợp, đất ở liền kề, ở tái định cư trong mọi trường hợp được xây tối đa 5 tầng 
(không kể tầng hầm). 

- Các lô đất đất ở hỗn hợp tiếp giáp với khu di tích núi Phai Vệ (các lô: Ở 
CT.16; Ở CT.26) được xây tối đa 5 tầng (không kể tầng hầm). 

c) Quy định về chiều cao của các tầng nhà 

Quy định cụ thể chiều cao các tầng nhà ở liên kế: Tầng 1 cao 3,9m (đối 
với nhà có bề rộng mặt tiền ≤ 10m, có không gian thông tầng thì tổng chiều cao 
tối đa tầng 1+ tầng lửng ≤ 5,4m; đối với nhà có bề rộng mặt tiền ≥ 10m, có 
không gian thông tầng thì tổng chiều cao tối đa tầng 1+ tầng lửng ≤ 6,5m); tầng 
2 cao 3,3  3,6m/tầng; các tầng từ tầng 3 trở lên cao 3,0  3,3m/tầng. 

d) Quy định về kích thước, diện tích lô đất tối thiểu được xây dựng nhà ở 

- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi 
tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu 
về kích thước tối thiểu như sau: 

+ Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥45m2; 

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m; 

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m.  

- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi 
tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu 
về kích thước tối thiểu như sau: 

+ Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥36m2.  

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m.   

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m.  

- Đối với khu vực hiện có cải tạo, phải đáp ứng các quy định sau: 
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+ Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích 
đất tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m2/căn nhà với chiều sâu lô đất 
và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi 
nhà đó được áp dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố; 

+ Trong trường hợp lô đất đứng đơn lẻ, diện tích đất tối thiểu của lô đất 
được xây dựng công trình trên đó là 50m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề 
rộng lô đất không nhỏ hơn 5m; 

+ Về khối tích công trình: Đối với các công trình đơn lẻ được xây dựng 
trên các lô đất đơn lẻ có kích thước bề rộng hoặc bề sâu từ  10m trở xuống, tỷ lệ 
giữa chiều cao của công trình với bề rộng của công trình cũng như tỷ lệ giữa 
chiều cao của công trình với bề sâu của công trình (bề sâu so với mặt tiền) 
không lớn quá 3 lần kích thước cạnh nhỏ hơn của công trình), ngoại trừ các công 
trình có giá trị điểm nhấn đặc biệt được xác định trong quy định quản lý xây 
dựng đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt; 

đ) Quy định về khoảng lùi 

Đối với các nội dung chưa quy định tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 
14/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì áp dụng quy định tại Mục 2.8.5 Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD ban 
hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng (chi tiết Phụ lục 2 kèm theo). 

2.2. Điều chỉnh lô đất nhà văn hóa (lô F) thành đất ở liền kề. 

- Vị trí địa điểm, phạm vi ranh giới: Thuộc Khu dân cư bến xe xưởng gỗ, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, có các mặt tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp lô đất liền kề B 24; 

+ Phía Nam giáp đường theo quy hoạch (hiện trạng là đường ngõ); 

+ Phía Đông giáp lô đất Ở.HH.76 (hiện trạng là nhà dân); 

+ Phía Tây giáp đường khu dân cư (tuyến số 4). 

 - Quy mô diện tích điều chỉnh: 130 m2. 

- Nội dung điều chỉnh: 
+ Điều chỉnh chức năng sử dụng đất lô đất nhà văn hóa (lô F) đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 
15/11/2017 thành đất ở liền kề; 

+ Các chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt: Diện tích 130m2; mật độ xây 
dựng 40%; tầng cao 3 tầng; hệ số sử dụng đất 1,2 lần;  

+ Các chỉ tiêu sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Tên lô đất B; số thứ tự 
25; diện tích 130m2; mật độ xây dựng tối đa 100%; tầng cao tối đa 07 tầng; hệ 
số sử dụng đất 7,0 lần. 

3. Chi phí lập điều chỉnh quy hoạch 
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 
- Chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 51.686.000,0đ (chi tiết Phụ lục 1 

kèm theo). 
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4. Các nội dung khác tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2016; 
Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 và Quyết định số 1320/QĐ-
UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố Lạng Sơn công bố công khai nội dung điều chỉnh cục 
bộ quy hoạch theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn cập nhật các nội dung điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch vào đồ án Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao 
thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Lạng 
Sơn và Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Phụ lục 1 
Dự toán chi phí lập điều cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại,  

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.  
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /12/2018  

 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
I. Căn cứ pháp lý: 
- Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ lao 

động-Thương binh và xã hội Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn 
trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 
thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính 
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

- Căn cứ Phụ lục số 2 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của 
Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị. 

- Chi phí mua tài liệu, bản đồ, văn phòng phẩm, chi phí khác... tính trên cơ 
sở thực tế có chứng từ hợp pháp. 

II. Yêu cầu số lượng chuyên gia đối với từng công việc tư vấn: 
1. Kiến trúc sư (KTS) Chủ nhiệm, chủ trì đồ án trực tiếp theo dõi chỉ đạo, 

điều hành và định hướng trong suốt quá trình thực hiện lập đồ án quy hoạch, dự 
kiến thời gian lập quy hoạch chi tiết trong thời gian 0,5 tháng kể từ khi Hợp 
đồng tư vấn lập quy hoạch chi tiết được ký kết. 

2. Kiến trúc sư thiết kế; số lượng chuyên gia 01; thời gian làm việc 0,7 
tháng bao gồm các phần việc: lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ thiết kế 
đô thị, soạn thảo thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp, tờ trình, các văn 
bản liên quan. 

Ghi chú: Thời gian lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch không tính thời 
gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư. 

III. Lương chuyên gia tham gia dự án tư vấn Điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thi mới phía Đông tp Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 
 

1 KTS Chủ nhiệm đồ án 35.000.000 0,40 14.000.000
2 KTS Thiết kế 15.000.000 0,70 10.500.000

Cộng 24.500.000

ST
T

Danh sách chuyên gia
Lương tháng 
(đồng/tháng)

Thời gian 
(tháng)

Thành tiền 
(đồng)

 - Thời gian lập quy hoạch chi tiết “ đối với lập đồ án không quá 06 tháng” 
trích dẫn khoản 3 Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 Về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Lương chuyên gia xác định theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 12/01/2015 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội Quy định tiền lương 
đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch 
vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước 

IV. Bảng tính chi phí lập, thẩm định quy hoạch chi tiết: 
STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị (đồng) Diễn giải

I
Chi phí lập QH chi tiết 
(Cqh)

Ccg+Cql+Ck+TN+
VAT

43.433.500

1 Chi phí chuyên gia (Ccg) ( phụ lục 2 ) 24.500.000

2 Chi phí quản lý (Cql) 45% x Ccg 11.025.000
Chi phí tiền lương, chi phí 
duy trì hoạt động cho bộ 
phận quản lý (45-55%)

3 Chi phí khác (Ck) Ctb+Chh 1.725.000

3.1
Chi phí khấu hao thiết bị 
(Ctb)

500.000
Máy tính, máy in, máy phô 
tô...

3.2

Chi phí hội nghị, hội thảo 

(Chh)

5%(Ccg) 1.225.000
 Công bố công khai đồ án 
điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch. 

4
Thu nhập chịu thuế tính 
trước (TN)

6%(Ccg+Cql+Ck) 2.235.000

5
Thuế giá trị gia tăng 
(VAT)

10%(Ccg+Cql+Ck+
TN)

3.948.500

II Chi phí thẩm định, chi khác 8.252.365
1 Thẩm định quy hoạch 12,3%(Cqh/1,1) 4.856.655
2 Quản lý nghiệp vụ quy hoạc 8,6%(Cqh/1,1) 3.395.710

III Tổng kinh phí lập quy hoạch (I+II) 51.685.865

Làm tròn 51.686.000

(Năm mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn) 
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Phụ lục 2 
Biểu quy định chi tiết về khoảng lùi công trình  

theo mặt cắt đường và chiều cao công trình 
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /12/2018  

 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

   Chiều cao xây dựng công trình(m)  
 

Lộ giới  
đường tiếp  
giáp với lô đất  

xây dựng công trình (m) 

≤16 19 22 25  ≤28

< 19 
0 0 3 4 6 

19  < 22 0 0 0 3 6 

22  < 25 0 0 0 0 6 

 25 0 0 0 0 6 
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