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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: 884./QĐ-UBND     Văn Lãng, ngày 28 tháng 3 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Tác, 

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 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 
44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng; 

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 01/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng về QCVN 

01:2021/BXD 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; 

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

thẩm định số 06 /BC-KT&HT ngày 25 tháng 3 năm 2022, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

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

như sau: 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-quy-hoach-do-thi-6731d.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-quy-hoach-do-thi-6731d.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-quy-hoach-do-thi-6731d.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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1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Tác, 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 lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Tác, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030  bao gồm toàn bộ địa giới hành chính 

xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía Tây Nam Thị trấn Na Sầm, 

cách trung tâm huyện khoảng 12 km.  

Địa giới hành chính xã Tân Tác được xác định như sau: 

+ Phía Đông giáp với xã Bắc Việt; 

+ Phía Tây giáp với Gia Miễn, Hội Hoan; 

+ Phía Bắc giáp xã Bắc La; 

+ Phía Nam giáp xã Thành Hòa. 

b. Quy mô lập quy hoạch: Tổng diện tích: 2.719,54 ha 

Trong đó:  

+ Đất nông nghiệp: 2,267.17ha. 

+ Đất phi nông nghiệp: 26.68ha. 

+ Đất chưa sử dụng: 425.69ha. 

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 “Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lạng Sơn trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH” do Đảng và Nhà nước đề ra, đáp ứng được các yêu cầu và 

xây dựng được hình ảnh QHXD nông thôn mới; 

Quy hoạch nông thôn mới tại xã Tân Tác, huyện Văn Lãng đáp ứng các tiêu chí 

có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản theo Bộ Tiêu chí về nông thôn mới của 

Quốc gia và Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới . 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cải tạo công trình, chỉnh trang làng 

xóm, cảnh quan; Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại, gắn liền với phát triển bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường 

sinh thái; 

Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng 

theo quy hoạch và cấp phép xây dựng. 

Rà soát, khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong xã. 

c. Tính chất: Là xã nông lâm nghiệp, phát triển mạnh nghề trồng cây lâm 
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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: văn hóa nghỉ dưỡng, Khu du lịch,... 

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 xã Tân Tác năm 2020 khoảng 1.300 người. Dự báo quy mô dân số xã 

Tân Tác như sau: 

Năm 2025: Khoảng 1.694 người, tốc độ tăng dân số bình quân 1.5%/năm 

Năm 2030: Khoảng 1.956 người, tốc độ tăng dân số bình quân 1,7%/năm. 

- Số người trong độ tuổi lao động xã Tân Tác hiện tại khoảng 1.040 người, 

chiếm 80% tổng dân số xã. Dự báo quy mô lao động xã như sau: 

Đến năm 2025: 1.355 người 

Đến năm 2030: 1.564 người 

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

Căn cứ theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới; Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 

10/09/2009 của Bộ Xây dựng, ban hành kèm theo Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới Các tiêu chí liên quan đến Quy hoạch xây dựng cấp trên; quy mô xây 

dựng các hạng mục công trình được xác định như sau: 

a.  Các chỉ tiêu về đất đai 

TT Nội dung Chỉ tiêu 

1 Đất ở 

- Hộ phi nông nghiệp: > 100 m
2
/hộ (tương đương 

với chỉ tiêu tối thiểu 25m
2
/ người) 

- Hộ nông nghiệp > 250m
2
/hộ 

2 
Đất xây dựng công trình 

dịch vụ công cộng 
-  Chỉ tiêu đạt 8 - 10 m²/người 

2.1 Trụ sở xã 

- Diện tích đất xây dựng: 2000 - 5000 m². 

- Diện tích sử dụng: ≤ 500 m2 

- Mật độ xây dựng: ≤ 50% 

- Mật độ cây xanh: ≥ 30% 

2.2 Công trình giáo dục 
(Lấy theo TCVN_3907_2011, TCVN_8793_2011, 

TCVN_8794_2011) 

 Nhà trẻ, trường mầm non 

50 cháu/1000 dân;  

- Diện tích đất xây dựng: ≥ 12 m²/cháu;  

- Bán kính phục vụ:   ≤ 1 km. 

- Tầng cao: 1-2 tầng; 

- Mật độ xây dựng:   

+ Diện tích xây dựng công trình: ≤ 40%; 

+ Diện tích sân vườn cây xanh: > 40%; 

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥ 20%; 

 Trường tiểu học 

65-80 cháu/1000 dân;  

- Diện tích đất xây dựng: > 10 m
2
/học sinh 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1 km 

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp 

- Quy mô lớp: < 35 học sinh 

- Mật độ xây dựng:   



 4 

TT Nội dung Chỉ tiêu 

+ Diện tích xây dựng công trình: ≤ 40%; 

+ Diện tích sân vườn cây xanh: > 40%; 

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥ 20%; 

 Trường THCS 

55-70 cháu/1000 dân;  

- Diện tích đất xây dựng: > 6 m
2
/học sinh 

- Bán kính phục vụ: ≤ 2 km 

- Quy mô trường: ≤ 45 lớp 

- Quy mô lớp: < 45 học sinh; 

- Mật độ xây dựng:   

+ Diện tích xây dựng công trình: ≤ 45%; 

+ Diện tích sân vườn cây xanh: > 30%; 

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥ 25%. 

2.3 Trạm y tế xã 

- Diện tích đất xây dựng:  

+ Không có vườn thuốc: > 500 m
2
 

+ Có vườn thuốc: > 1.000 m
2
 

2.4 
Trung tâm văn hóa, thể 

thao 

- Diện tích đất xây dựng: 

+ Nhà văn hóa xã: > 1000 m
2
 

+ Nhà văn hóa thôn: > 500 m
2
 

- Chỉ tiêu đất thể thao: 2-3 m2/người 

- Cụm các công trình thể thao, bao gồm: 

+ Sân tập đa năng, sân tập riêng các môn 

+ Nhà thể thao 

+ Bể hoặc hồ bơi 

2.5 Chợ, cửa hàng dịch vụ 
- Diện tích xây dựng chợ: 3000 m

2
 

- Cửa hàng dịch vụ 1000 dân/chỗ bán 

2.6 

Điểm phục vụ bưu chính 

viễn thông (bao gồm cả 

truy cập internet) 

- Diện tích đất cấp cho 1 điểm: > 150 m
2
 

3 Đất cây xanh công cộng  ≥ 2m
2
/ người 

4 
Đất giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật  

≥ 5m
2
/ người 

b. Các chỉ tiêu về hệ thống 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  

Trục xã: Cấp A hoặc B 

Trục thôn: Cấp B hoặc C 

Ngõ xóm: Cấp D 

- Cấp A:  

+ Rộng mặt ≥ 3,5m 

+ Rộng lề  ≥ 1,5 (1,25m)          

+ Rộng nền ≥ 6,5 (6,0m) 

- Cấp B:  

+  Rộng mặt ≥ 3,5 (3,0m) 

+ Rộng lề  ≥ 0,75 (0,5m) 

+ Rộng nền  ≥ 5,0 (4,0m) 
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TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu đồ án 

- Cấp C: 

+  Rộng mặt ≥ 3,0 (2,0m)  

+ Rộng nền ≥ 4,0 (3,0m) 

- Cấp D:   

+ Rộng mặt ≥ 1,5m 

+  Rộng nền  ≥ 2,0m. 

3 Cấp điện 

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

+ Điện năng ≥ 160 

w/người + Phụ tải: ≥ 500 

% nhu cầu điện sinh hoạt 
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công 

cộng: ≥20 

4 Cấp nước 

lít/người/ ngày 
Tiêu chuẩn cấp  nước: 

+ Sinh hoạt (Qsh): ≥ 100 

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 

(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 

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 



 6 

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 Tân Tác 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 Tân Tác cũng như tiến hành khảo sát thực tế đối với các 

dự án đã, đang và sẽ triển khai lân cận với xã Tân Tác 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 

Tân Tác, 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. 

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 Tân Tác. 

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 Tân Tác. 

 - 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: 
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- 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 

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 xã Tân Tác 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) 



 8 

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 

10. 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. 

8. Trách nhiệm các cơ quan quản lý 

 - Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Tân Tác 

- 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. 

 - 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 Tân Tác 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 Tân Tác (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 884/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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