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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 882/QĐ-UBND Văn Lãng, ngày 28 tháng 3 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bắc La, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật số 

ngày 22/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật 

tổ chức chính quyền địa phương  

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 số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của chính phủ quy 

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

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020;   

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016  của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành 

phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng đô thị; 

Căn cứ Công văn số 419/SXD-QHKT ngày 20/3/2022 của Sở Xây dựng về 

việc ý kiến về nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các xã: 

Bắc Hùng, Bắc La, Tân Tác, Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo kết quả 

thẩm định số 09 /BC-KT&HT ngày 25 tháng 3 năm 2022. 

 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1600-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-107584-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1600-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-107584-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1600-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-107584-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1980-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-109615-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1980-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-109615-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-1980-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-109615-d1.html
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bắc 

La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, với nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bắc La, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. 

2. Phạm vi ranh giới, quy mô quy hoạch 

a. Phạm vi ranh giới: Phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030  bao gồm 

toàn bộ địa giới hành chính xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và được 

xác định ranh giới như sau: 

Xã Bắc La nằm ở phía tây bắc huyện Văn Lãng, có vị trí địa lý: 

- Phía Bắc giáp xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt huyện Tràng Định 

- Phía Nam giáp xã Hội Hoan 

- Phía Đông giáp xã Tân Tác và xã Bắc Việt 

- Phía Tây giáp xã Hồng Phong huyện Gia Bình. 

b. Quy mô lập quy hoạch:  

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng: 43.516,0 ha, trong đó: 

+ Đất nông nghiệp: 13.629,0 ha. 

+ Đất phi nông nghiệp: 29.887,0 ha. 

+ Đất chưa sử dụng: 0,00ha. 

3. Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, kinh tế chủ đạo 

a. Quan điểm: Quán triệt và triển khai thực hiện đường lối đổi mới của 

Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo chương 

trình xây dựng nông thôn mới, cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch để đánh 

giá hiện trạng và triển khai các mục tiêu đặt ra để từng bước xây dựng và phát 

triển. 

b. Mục tiêu quy hoạch: 

Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên, quy hoạch chuyên ngành, các dự án trên 

địa bàn xã ,chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 

Chính phủ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Lãng. 

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại 

hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xác định các chỉ 

tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, gìn giữ phát huy 

bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái…. nhằm 

đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. 

Điều chỉnh các định hướng, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 

và các quy hoạch có liên quan. Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất 

hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đạt 

mức tăng trưởng cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_Th%E1%BB%A7y


 3 

mắt và lâu dài. 

Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các công 

trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông 

thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; xây dựng nông 

thôn mới bền vững theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, 

giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, 

đảm bảo điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho 

dân cư nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tham gia đóng góp và 

hưởng lợi nhiều hơn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Khai thác hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch 

sử truyền thống và nguồn lực con người của địa phương; Xây dựng, tổ chức 

cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc 

văn hóa và môi trường sinh thái. 

Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung 

tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã. 

Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Xây dựng Quy 

định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho 

việc lập đề án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương 

tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và quy định 

của pháp luật. 

c. Tính chất: Là xã nông lâm nghiệp, phát triển mạnh nghề trồng cây lâm 

nghiệp (trồng rừng sản xuất), cây ăn quả và chăn nuôi. 

d. Động lực phát triển kinh tế chủ đạo: Là xã thuộc khu vực phát triển du 

lịch, và các tổ hợp nghỉ dưỡng khai thác tiềm năng của địa phương với nhiều dự 

án như: khu du lịch sinh thái, văn hóa nghỉ dưỡng, Khu du lịch nhà ở... 

4. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng toàn xã 

trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch. 

Dân số luôn được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn xã hội bởi nó 

có mối quan hệ chặt chẽ đối với nền kinh tế quốc dân. Dân số ổn định thì việc 

định hướng các mô hình  phát triển kinh tế mới được đảm bảo. 

Dân số xã Bắc La năm 2020 khoảng 1.800 người. Dự báo quy mô dân số xã 

Bắc La như sau: 

Năm 2025: Khoảng 2.423 người, tốc độ tăng dân số bình quân 0,5%/năm 

Năm 2030: Khoảng 3.140 người, tốc độ tăng dân số bình quân 1,0%/năm. 

Số người trong độ tuổi lao động xã Bắc La hiện tại khoảng 990 người, 

chiếm 55% tổng dân số xã. Dự báo quy mô lao động xã như sau: 

Năm 2025: 1.330 người 

Năm 2030: 1.500 người 

5. Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: chỉ tiêu kỹ thuật dự kiến 

Các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo: 

- Bộ tiêu chí Nông thôn mới đã được ban hành. 
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- Điều chỉnh quy hoạch chung phải phù hợp với với điều kiện cụ thể của 

từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: 

5.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất:  

Loại đất Chỉ tiêu sử dụng đất (m
2
/người) 

Đất xây dựng công trình nhà ở 25 

Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ 5 

Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật 5 

Cây xanh công cộng 2 

CHÚ THÍCH: Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia, 

tỉnh, huyện. 

5.2. Các chỉ tiêu công trình công cộng 

TT Hạng mục Chỉ tiêu đề nghị áp dụng 

1 

Công sở cấp xã (bao gồm nhà 

làm việc, bộ phận tiếp dân, 

phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội 

trường, bãi để xe, vườn hoa, 

cây xanh). 

- Diện tích đất: ≥ 1.000 m
2
 

- Diện tích sử dụng: ≤ 500 m
2
 

2 

Nhà trẻ, trường mầm non 

(bao gồm khối nhóm, lớp; khối 

phục vụ học tập; khối phục vụ 

(bếp và kho); khối hành chính 

quản trị và sân vườn ). 

- Diện tích đất: ≥ 12 m
2
/cháu 

- Tầng cao:1- 3 tầng 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1 km 

3 

Trung tâm văn hoá- thể thao 

(bao gồm nhà văn hóa, sân vận 

động, nhà tập luyện thể thao, 

câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ 

thể thao, hoặc đài truyền thanh) 

 

- Diện tích đất xây dựng : 

+ Trung tâm văn hoá xã : 

≥ 1.000 m2 đến 3.000 m
2
 

+ Nhà văn hoá thôn: 200 m
2
 đến 500 m

2
 

+ Hội trường thôn, trụ sở thôn, câu lạc bộ thôn: 50 

m
2
 đến 1.000 m

2
 

- Cụm các công trình thể thao, bao gồm: 

01 sân bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà 

tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có) 

 + DT sân thể thao:  

≥ 100m
2
/sân tập từng môn 

+Nhà thể thao đơn giản: 

≥ 100m
2
/nhà tập 

+ Bể bơi đơn giản: 

 ≥ 400m
2
/bể 

-Chỉ tiêu đất thể thao:  

2-3m
2
/người 

+ Diện tích đất XD: ≥ 4.000m
2
 

4 Y tế 

- Trạm y tế tối thiểu 1 trạm/xã 

Trong đó: diện tích đối với trạm y tế không có vườn 

thuốc là 500m
2
/trạm. Diện tích đối với trạm có vườn 

thuốc là 1.00m
2
/ trạm 
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5.3. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:  

TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu đồ án 

1 Nghĩa trang nhân dân
 

 

Diện tích đất xây dựng cho một mộ 

phần: 

+ Hung táng và chôn cất một lần: 

≤ 5 m
2
/mộ 

+ Mộ cát táng ≤ 3 m
2
/mộ. 

+ Bán kính phục vụ: ≥ 3km. 

2 Giao thông  

Đường từ huyện xuống xã, đường liên 

xã, đường từ xã xuống thôn 

- Chiều rộng phần xã chạy chạy dành 

cho xe cơ giới ≥ 3,5m/ làn xe. 

- Chiều rộng lề gia cố ≥ 1,5 m 

- Chiều rộng mặt cắt ngang đường ≥ 

6,5m. 

Đường ngõ, xóm, đường từ thôn ra cánh 

đồng: Chiều rộng mặt đường ≥ 3,0m. 

Đường nội bộ trong khu dân cư: Chiều 

rộng mặt đường ≥ 4,0 m. 

3 Cấp điện 

KWh/ người/ năm 
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 

+ Điện năng ≥ 330 

w/người + Phụ tải: ≥ 200 

% phụ tải sinh hoạt 
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công 

cộng: ≥ 30 

4 Cấp nước 

lít/người/ ngày 
Tiêu chuẩn cấp  nước: 

+ Sinh hoạt (Qsh): ≥ 120 

Qsh + Công cộng =10%  

Qsh + Tiểu thủ công nghiệp =8%  

5 
Thoát nước và vệ sinh 

môi trường 
Qsh 

Phải có hệ thống thoát nước thải sinh 

hoạt, nước mưa 

- Tỷ lệ thu gom nước thải đạt ≥ 80% 

lượng nước cấp 

- Lượng rác thải sinh hoạt: 

0,8kg/người.ngđ 

6 Xử lý chất thải rắn Qsh 

Khoảng cách của trạm trung chuyển 

chất thải rắn đến ranh giới khu dân cư ≥ 

20m, khu xử lý chất thải rắn cách ranh 

giới khu dân cư ≥ 3.000 m. 

 (Các chỉ tiêu cụ thể về chức năng sử dụng đất, quy mô dân số khu vực sẽ 

được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chung, phù hợp với Quy 

chuẩn Xây dựng Việt Nam và các đồ án quy hoạch liên quan). 

6. Các nội dung yêu cầu của đồ án quy hoạch  

a. Nêu lý do sự cần thiết lập quy hoạch; nêu đầy đủ căn cứ lập quy hoạch; 

xác định quan điểm, mục tiêu quy hoạch 

b. Phân tích, đánh giá hiện trạng tổng hợp 
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Điều kiện tự nhiên như: đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, thủy văn, thổ 

nhưỡng, tài nguyên nước. Các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi 

trường và các hệ sinh thải. 

Dân số (số dân, số hộ dân, cơ cấu dân số, cơ cấu lao động, đặc điểm phát 

triển), đặc điểm về văn hóa và phân bố dân cư; 

Phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; đánh giá 

thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế. 

Hiện trạng sử dụng và biến động từng loại đất (lưu ý các vấn đề về sử dụng và 

khai thác đất nông nghiệp; những vấn đề tồn tại trong việc sử dụng đất đai); 

Hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ 

sản xuất, môi trường, các công trình di tích, danh thắng; 

Đánh giá thực hiện các quy hoạch có liên quan, các dự án đã và đang triển 

khai trên địa bàn xã. 

Đánh giá công tác quản lý Quy hoạch xây dựng nông thôn: Theo các quy 

định trong quản lý xây dựng theo quy hoạch. Cấp phép xây dựng, tình hình xây 

dựng,… 

c. Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát 

triển không gian trên địa bàn xã 

Cập nhật các định hướng phát triển trên địa bàn xã theo Quy hoạch chung 

xây dựng huyện Văn Lãng; các dự án, các quy hoạch khác liên quan. Bổ sung 

các định hướng phát triển kinh tế xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 

xã Bắc La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

d.  Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã 

Thu thập, nghiên cứu và cập nhật các quy hoạch, các dự án đã được phê 

duyệt và triển khai trên địa bàn xã Bắc La cũng như tiến hành khảo sát thực tế 

đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai lân cận với xã Bắc La để đảm bảo sự 

kết nối hợp lý, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, với các khu vực lân cận và trong 

tổng thể quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lãng. 

Rà soát, đánh giá việc thực hiện theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

xã Bắc La, huyện Văn Lãng. 

e. Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội của xã 

Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và 

phân kỳ quy hoạch 5 năm; 

Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo như: kinh tế thuần 

nông, nông lâm kết hợp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ; quy mô sản 

xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra; 

 Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và 

sản xuất; 

Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ 

cấp xã, thôn; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như: hộ sản xuất 

nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại, dịch vụ trong 

toàn xã. 
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f. Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức, phân bố các khu chức năng 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất  

- Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã 

Điều chỉnh phương án cơ cấu tổ chức không gian, lựa chọn giải pháp phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng của xã Bắc La. 

Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư mới và cải tạo thôn xóm cũ: Xác 

định quy mô dân số, chỉ tiêu đất cho từng nhóm hộ, qui mô chiếm đất và nhu 

cầu đất của toàn thôn. 

Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng, bảo tồn công trình 

văn hoá lịch sử, xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình 

công cộng; các khu vực có tính đặc thù khác (nếu có); 

Cập nhật định hướng sản xuất nông nghiệp theo Quy hoạch sản xuất nông 

nghiệp xã Bắc La. 

 - Quy hoạch sử dụng đất 

Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; 

Kế hoạch sử dụng đất: Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử 

dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng. 

- Quy hoạch sản xuất. 

 Quy hoạch sản xuất nông nghiệp: 

Xác định tiềm năng, quy mô của từng loại hình sản xuất: những cây trồng, 

vật nuôi hiện là thế mạnh của địa phương và định hướng những cây trồng, vật 

nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương; dự báo khả năng sản 

xuất, sản lượng theo từng giai đoạn. Định hướng phát triển đầu ra cho sản phẩm 

đem lại giá trị kinh tế cao, có giá trị trên thị trường. 

Phân bổ khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa ngành trồng trọt (lúa, màu, 

cây công nghiệp, cây ăn quả); khu nuôi trồng thủy sản; nhà xưởng bảo quản, chế 

biến; công nghiệp và dịch vụ. Hạng mục quy hoạch phải phù hợp vị trí của từng 

thôn. 

Xác định mạng lưới hạ tầng gồm: Giao thông nội đồng, thủy lợi, hệ thống 

điện hạ thế phục vụ sản xuất, … 

Giải pháp chủ yếu để phát triển đạt yêu cầu của quy hoạch. 

 Quy hoạch sản xuất công nghiệp, TTCN và dịch vụ: 

Tiềm năng phát triển công nghiệp - dịch vụ: Tài nguyên, đất đai, lao 

động. 

Lựa chọn loại ngành công nghiệp, dịch vụ cần phát triển và giải pháp 

chủ yếu để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Xác định chỉ tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ của xã (tỷ trọng giá trị 

công nghiệp, dịch vụ trên giá trị tổng sản lượng sản xuất trên địa bàn). 

- Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật 

Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các 
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công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã (giao thông, thoát nước, 

cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các 

thôn, xóm). Xác định khung hạ tầng phục vụ sản xuất như: Đường nội đồng, 

kênh mương thủy lợi. 

Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường 

trục xã, đường liên thôn, đường trục thôn, cao độ nền, cấp điện, cấp thoát nước, 

xử lý chất thải và nghĩa trang. 

g. Đánh giá môi trường chiến lược 

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định tại Luật 

Bảo vệ môi trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính 

phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi và các văn bản khác có 

liên quan. 

h. Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư. 

Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch 

thực hiện theo từng giai đoạn; 

Dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện. 

6. Hồ sơ sản phẩm đồ án quy hoạch  

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung lập theo quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây 

dựng nông thôn.  (có phụ lục kèm theo) 

7. Dự toán kinh phí, nguồn vốn lập quy hoạch:   

a. Kinh phí quy hoạch chung:               198.156.000,0 đ  

Trong đó: 

- Chi phí tư vấn lập quy hoạch:  156.156.000,0 đ  

- Chi phí khác:                       42.000.000,0 đ 

b. Nguồn vốn lập quy hoạch: Do doanh nghiệp tài trợ 

8. Thời gian và tiến độ tổ chức thực hiện 

- Tháng 01 năm 2022: Lập nhiệm vụ quy hoạch, xin ý kiến cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng dân cư, trình thông qua HĐND xã. 

- Tháng 02,03 năm 2022: Trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán 

chi phí quy hoạch chung. 

- Tháng 4, 5,6 năm 2022: Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, xin ý 

kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư. Trình thông qua HĐND xã. Trình cơ 

quan thẩm định, UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung, quy chế quản 

lý quy hoạch. 

9. Trách nhiệm các cơ quan quản lý 

 - Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Bắc La 

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH kiến trúc AZ Việt Nam 

- Đơn vị tài trợ lập quy hoạch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng 

Phúc 

 - Cơ quan thẩm định:  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Lãng. 
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 - Cơ quan phê duyệt:  Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã Bắc La và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Xây dựng Lạng Sơn; (b/c) 

- TT Huyện ủy; (b/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện (2b); 

- UBND xã Bắc La (6b); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Văn Nhớ 
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CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUNG 

( Kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Văn Lãng) 

 

 

TT Tên bản vẽ 
Quy cách bản vẽ 

Ký hiệu Tỷ lệ 

I Phần Quy hoạch xã nông thôn mới 

( Quy hoạch chung xây dựng toàn xã ) 

  

1 Sơ đồ vị trí xã và mối liên hệ vùng. KT- 01 1/50.000  

2 Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng KT- 02 1/10.000  

3 Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã KT- 03 1/10.000  

4 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  KT- 04 1/10.000  

5 Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi 

trường; hạ tầng phục vụ sản xuất 

KT- 05 1/10.000  

II Phần văn bản   

1 Thuyết minh tổng hợp, bản vẽ thu nhỏ   

2 Dự thảo quy định quản lý xây dựng theo đồ án QH   

3 Tờ trình, các văn bản pháp lý có liên quan   

III Số lượng hồ sơ giao   

1 Hồ sơ in, TM tổng hợp, hồ sơ thu nhỏ  08 bộ 

2 Tờ trình, các văn bản thoả thuận trình UBND huyện  03 bộ 

3 Đĩa CD chứa toàn bộ hồ sơ thiết kế  01 đĩa 
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