
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số: 2664  /QĐ-UBND       

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

 
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết  
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 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;  

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 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; 

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ,  
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 295/BC-SXD ngày      
27/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 như sau: 

1. Phạm vi ranh giới điều chỉnh: 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 và các nội dung điều chỉnh cục bộ được phê 
duyệt trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

2. Nội dung điều chỉnh 

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

- Về tên lô đất: Đổi tên các lô đất ở cải tạo thành đất ở hỗn hợp để phù 
hợp với thực tế quản lý sử dụng và đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
Quy hoạch xây dựng. 

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

+ 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 ≥ 50m2 và chiều sâu lô đất không 
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nhỏ hơn 5m được xây tối đa 7 tầng (không kể tầng hầm); 

+ 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 6m, 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 ở hỗn hợp tiếp giáp với Doanh trại quân đội (Trung đoàn 123 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn) được xây dựng tối đa không quá 5 tầng 
(không kể tầng hầm). 

- Quy định về chiều cao của các tầng nhà: 

+ 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 3,33,6m/tầng; các tầng từ tầng 3 trở lên cao 3,03,3m/tầng. 

- 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: 

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. 
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- Quy định về khoảng lùi: Được quy định cụ thể tại Quyết định số 
103/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung chưa 
quy định 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 tại 
Phụ lục 01 kèm theo). 

b) Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của một phần diện tích lô đất ở liền 
kề (Ký hiệu LK-59) thành lô đất công cộng (Ký hiệu CC-59.1) để xây dựng nhà 
văn hóa khối 5, phường Hoàng Văn Thụ.  

- Bảng cơ cấu sử dụng đất theo phân khu chức năng trước và sau điều 
chỉnh cục bộ (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

c) Điều chỉnh quy hoạch giao thông 

- Điều chỉnh giảm mặt cắt 02 tuyến giao thông sau: 

+ Tuyến số 22 (đường Bắc Sơn), đoạn từ Cầu Đen đến đường Trần Phú từ 
20,5m (5+10,5+5) xuống 12m(2,0+8,0+2,0); 

+ Tuyến số 20 (đường Bắc Sơn), đoạn từ đường Trần Phú đến đường 
Hoàng Đình Giong từ 17m (4,5+8,0+4,5) xuống 12m(2,0+8,0+2,0). 

- Điều chỉnh mặt cắt giao thông nội bộ có chỉ giới đường đỏ từ 2,0m lên 
4,0m (đoạn nối từ nút giao thông số 18-34-37). 

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; quản lý và thực hiện theo quy hoạch được duyệt. 

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 đô thị có liên quan. 

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, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh,  
- Các Phòng: TH, KTN, KTTH; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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Phụ lục 1 
Biểu quy định chi tiết về khoảng lùi công trình theo mặt cắt đường và  

chiều cao công trình 
(Kèm theo Quyết định số  2664 /QĐ-UBND ngày 25 /12/2019 

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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Phụ lục 2 
Bảng cân bằng đất xây dựng 

(Kèm theo Quyết định số  2664 /QĐ-UBND ngày 25 /12/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn). 

 

TT Hạng mục 
Quy hoạch 
năm 2015 

(Ha) 

Tỷ lệ 
% 

Quy hoạch 
điều chỉnh 

(Ha) 

Tỷ lệ 
%) 

Tăng 
(giảm) 

1 Đất ở 70,293 49,78 70,937  50,23 +0,644

- 
Đất ở hiện trạng cải tạo, 
xen cấy (đất ở hỗn hợp) 

     44,843 31,74 
 

45,488 
 

32,21 +0,645

- 
Đất liền kề xây dựng 
mới 

18,456  13,10 19,428 13,75 +0,972

- Đất biệt thự 4,552 3,20  4,552 3,20  
- Đất tái định cư 1,469 1,04 1,469 1,04 

2 
Đất sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ công cộng 

9,927 7,03 9,742  6,89 -0,18

3 
Đất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp 

1,784 1,26 1,628 1,15 -0,16

4 Đất cơ sở y tế 0,055 0,04 0,055 0,04  

5 
Đất cơ sở giáo dục đào 
tạo 

0,859 0,61 0,859 0,61  

6 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0,232 0,16 0,232 0,16   
7 Đất an ninh quốc phòng 6,637 4,70 6,637 4,70  

8 
Đất cây xanh, thể dục 
thể thao, mặt nước 

7,453 5,28 6,543 4,63  -0,91 

9 
Đất hạ tầng kỹ thuật 
khác 

0,059 0,04 0,061 0,043 
 

+0,00225
10 Giao thông đô thị 43,916 31,10 44,521 31,53 +0,605

- 
Đất giao thông đô thị, 
đường dạo 

43,485 30,79 44,09 31,22 

- Đất giao thông tĩnh 0,431 0,31 0,431 0,31 
 Tổng 141,215 141,215  
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