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Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) 

 

ỦY 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 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 ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 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 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 

04/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu trung 

chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 465/BC-

SXD ngày 31/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng 

hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 

2) như sau: 

1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

a) Vị trí, phạm vi ranh giới: khu đất quy hoạch thuộc xã Phú Xá và xã 

Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Phạm vi ranh giới như sau: 
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- Khu A: khu vực phía Bắc tại địa phận xã Phú Xá: 

+ Phía Bắc giáp Khu tái định cư và dân cư dự án Khu trung chuyển hàng 

hóa; 

+ Phía Nam giáp Khu trung chuyển hàng hóa giai đoạn 1; 

+ Phía Đông giáp chỉ giới xây dựng Trục trung tâm (Quốc lộ 1A cũ); 

+ Phía Tây giáp hành lang đường sắt. 

- Khu B: khu vực phía Nam tại địa phận xã Thụy Hùng: 

+ Phía Bắc giáp Khu trung chuyển hàng hóa giai đoạn 1; 

+ Phía Nam giáp hành lang đường sắt; 

+ Phía Đông giáp chỉ giới xây dựng Trục trung tâm (Quốc lộ 1A cũ); 

+ Phía Tây giáp hành lang đường sắt. 

c) Quy mô quy hoạch:  

- Tổng diện tích quy hoạch là 136,97 ha, trong đó: 

+ Quy mô diện tích các khu chức năng giai đoạn 1 đã được lập quy hoạch 

58.15ha; 

+ Quy mô diện tích giai đoạn 2 là 88,82 ha. 

- Quy mô lao động:  

+ Giai đoạn 1: số người làm việc khoảng 1.000 người; 

+ Giai đoạn 2: số người làm việc khoảng 4.500 người. 

2. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn; quy hoạch tổng mặt bằng, sử dụng đất đai hợp lý, khai 

thác hiệu quả tiềm năng về đất đai; hình thành tổ hợp có không gian quy hoạch - 

kiến trúc hài hòa, khớp nối các giai đoạn của dự án đảm bảo có sự kết nối đồng 

bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu, khu vực liền kề; 

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai các tiểu dự án thành phần đầu tư xây 

dựng đồng bộ; quản lý và xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. 

3. Tính chất: là khu kiểm tra, kiểm soát, giám sát các thủ tục hải quan, khu 

vực trung chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn; khu kinh tế tổng hợp, dịch vụ thương mại và xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo. 

5. Quy hoạch sử dụng đất 

- Bao gồm các khu chức năng: đất xây dựng khu dịch vụ logistics - nhà 

máy sản xuất nhỏ; đất xây dựng khu bãi trung chuyển, lưu chứa container; đất 

xây dựng khu logistics/ kho lưu chứa hàng rời; đất xây dựng ga hàng hóa; đất 

cây xanh; đất hạ tầng kỹ thuật; đất giao thông, bãi đỗ xe và đất dự trữ giao thông 

đối ngoại. 

- Bảng cân bằng đất đai, quy hoạch sử dụng đất: Chi tiết theo Phụ lục 2 
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kèm theo. 

6. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 

- Bố cục không gian kiến trúc toàn khu: có bố cục không gian trung tầng 

từ phía đường quốc lộ và đường liên khu vực thấp dần vào trong. Các công trình 

văn phòng, dịch vụ trung tầng đón các hướng nhìn quan trọng từ quốc lộ và 

đường liên khu vực. Các công trình kho tàng thấp tầng và sân bãi ở phía trong 

khu đất: 

+ Khu vực kiến trúc cảnh quan văn phòng, dịch vụ công cộng: chủ yếu là 

các công trình trung tầng (3- 5 tầng) kiến trúc hiện đại, tạo diện mạo không gian 

kiến trúc cảnh quan dọc theo các trục đường lớn và nút giao thông lập thể.  

+ Khu vực kiến trúc cảnh quan kho tàng: là không gian mang tính đặc thù, 

phản ánh tính chất, chức năng chính của Khu trung chuyển hàng hóa. Hệ thống 

nhà kho tiêu chuẩn, bố cục kiểu song song theo mô đun, kiến trúc hiện đại. Toàn 

bộ khu bến bãi được hạ cốt vỉa hè tạo sự cơ động cho các phương tiện chuyên 

chở và trang thiết bị bốc dỡ hàng hóa hoạt động. Bãi tập kết container bố trí tại 

trung tâm khu đất gần khu kiểm hóa giai đoạn 1. 

+ Tổ chức bãi đỗ xe kết hợp với các khu cây xanh, sân bãi tạo thành khu 

vực không gian mở thông thoáng. Tại các cổng ra vào, bố trí vịnh đậu xe để đảm 

bảo không ảnh hưởng đến giao thông khu vực. 

+ Khu vực cây xanh được bố trí bao bọc xung quanh khu đất tạo thành dải 

cây xanh cảnh quan, đồng thời hạn chế việc ảnh hưởng tiếng ồn, khói bụi với 

khu vực bên ngoài khu đất. 

- Các tuyến, trục cảnh quan và điểm nhấn không gian chính: 

+ Các tuyến đường quốc lộ và đường liên khu vực qua phía Bắc khu đất 

được bố trí các công trình như khu văn phòng, trưng bày, giới thiệu hàng hóa 

xuất nhập khẩu… với kiến trúc hiện đại, cao tầng tạo không gian kiến trúc cảnh 

quan cho khu vực.  

+ Điểm nhấn không gian chính theo các trục đường lớn và nút giao thông 

vào khu là các toà nhà văn phòng cao 03 - 05 tầng nằm ở phía Đông Nam và 

Bắc khu đất 

- Hệ thống cây xanh, không gian mở:  

+ Hệ thống cây xanh tổ chức theo dạng tuyến, liên kết với nhau thành hệ 

thống liên tục đảm bảo về cảnh quan và giá trị sử dụng. 

+ Không gian mở tại các nút giao thông vào khu, hướng ra các đường 

giao thông đối ngoại, bố trí không gian cây xanh, bãi đỗ xe. Tạo điểm nhấn là 

màn hình led quảng cáo cỡ lớn, đón hướng nhìn đa chiều từ đường giao thông 

đối ngoại. 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a) Quy hoạch giao thông: 

- Giao thông đối ngoại:  

+ Đường trục trung tâm theo quy hoạch phân khu 1/2000 khu kinh tế cửa 
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khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được phê duyệt có đường chính, lòng đường 

2x11.0m, phân cách giữa 3.0m; đường gom, lòng đường 2x3.0m, phân cách giữa 

2x1.0m. 

+ Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; quy mô tuyến đường với lòng 

đường 2x10.0m; phân cách giữa 2.0m. Kết nối với dự án bằng những nút giao 

thông phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

+ Tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng nằm phía Tây Nam 

dự án, tiếp giáp xuyên suốt theo chiều dài dự án.  

- Giao thông nội bộ: có 04 mặt cắt:  

+ Mặt cắt 1-1: lòng đường 2x8.0m, vỉa hè 2x5.0m; 

+ Mặt cắt 2A-2A: lòng đường 2x8.0m, vỉa hè 1 bên 5.0m; 

+ Mặt cắt 2B-2B: lòng đường 2x13.0m; 

+ Mặt cắt 2C-2C: lòng đường 13.0m+8.0m, vỉa hè 1 bên 5.0m; 

(Bảng thống kê khối lượng giao thông tại Phụ lục 3 kèm theo). 

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 

+ Chỉ giới đường đỏ: xác định chỉ giới đường đỏ được xác định trên mặt 

cắt cụ thể từng tuyến, được minh họa theo mặt cắt ngang điển hình.  

+ Chỉ giới xây dựng: được xác định bằng khoảng lùi so với chỉ giới đường 

đỏ. Trị số khoảng lùi phụ thuộc vào cấp đường, tính chất đường, công trình dọc 

trên đường. Chi tiết xem trên bản vẽ “Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây 

dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật). 

c) Quy hoạch san nền:  

- Nguyên tắc thiết kế: kết hợp hài hoà cao độ nền khu vực hiện hữu và cao 

độ nền của khu đất quy hoạch xây dựng mới đảm bảo thoát nước mặt tốt, chiều 

cao nền phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan và đặc thù của dự án.   

- Thoát nước mặt thuận lợi cho dự án và đảm bảo tiêu thoát nước cho khu 

vực dân cư lân cận; 

- Giải pháp thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, 

san nền lô đất theo cao độ tim đường; đảm bảo kết nối cao độ hài hòa với các 

khu dân cư xung quanh; các vị trí chênh cốt trong lô đất và đường giao thông, vị 

trí chênh cốt giáp ranh giới sẽ được xử lý bằng taluy, tường chắn kết hợp taluy. 

Khối lượng đào đắp cơ bản cân bằng, đất thừa rất ít có thể tận dụng đổ vào khu 

vực đất cây xanh để trồng cây. 

d) Quy hoạch thoát nước mưa: 

- Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn, hoạt động theo chế 

độ tự chảy, đảm bảo thu hết và thoát nhanh; 

- Lưu vực tính toán toàn dự án, chia làm 3 lưu vực: 

+ Lưu vực 1: phía Bắc dự án thoát theo địa hình tự nhiên về phía Đông 

Bắc, sau đó chảy ra sông qua cửa xả. 

+ Lưu vực 2: phía Tây dự án thoát theo địa hình tự nhiên về phía đường 
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hiện trạng QL1, thu gom vào cống mương sau đó chảy ra sông qua cửa xả. 

+ Lưu vực 3: phía Nam và phía Đông dự án thoát theo địa hình tự nhiên 

về phía Đông, sau đó đấu nối vào giai đoạn 1 chảy ra sông qua cửa xả. 

đ) Quy hoạch cấp nước: 

- Nguồn nước được cấp cho dự án được lấy từ trạm cấp nước xây dựng 

trên khu đất hạ tầng thuộc giai đoạn 1 đã phê duyệt. Tổng công suất 4.350 

m3/ngđ (giai đoạn 1 là 600m3/ngđ). 

- Mạng lưới đường ống: mạng hỗn hợp, kết hợp giữa mạng lưới vòng và 

mạng lưới cụt tuỳ thuộc theo việc tổ chức mạng lưới và số các điểm đấu nối cấp 

nước. 

e) Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn: 

- Hệ thống thoát nước sử dụng là hệ thống thoát nước riêng, nước mưa 

thoát độc lập với hệ thống nước thải. 

- Tổng công suất nước thải 2.500 m3/ng.đ (bao gồm cả 2 giai đoạn, trong 

đó giai đoạn 1 là 180m3/ngđ), nước thải được thu gom theo các tuyến cống nội 

bộ sau đó thoát về trạm xử lý tại khu đất hạ tầng của dự án. Nước thải sau khi xử 

lý đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được xả vào hệ thống thoát nước 

mưa. 

- Tổng nhu cầu xử lý chất thải rắn 16,0 tấn; lượng rác thải này sẽ được 

đưa về khu xử lý chất thải tập trung theo quy định. 

g) Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đường giao thông: 

- Tổng công suất tính toán của toàn khu vực khoảng: 14.523kVA. Nguồn 

điện cấp cho dự án trước mắt được đấu nối với các tuyến điện 35kV hiện trạng 

của khu vực. Về lâu dài sẽ đấu nối với tuyến đường dây 22kV theo quy hoạch 

phân khu trên vỉa hè tuyến đường trục trung tâm phía Đông dự án. 

- Lưới điện trung thế phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới 

điện có cấp điện áp tiêu chuẩn 35(22)kV, đầu tư xây dựng mạng cáp ngầm có 

kết cấu theo dạng mạng mạch vòng vận hành hở. Phương án vận hành cụ thể sẽ 

được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết. 

- Dự kiến bố trí 8 trạm biến áp cấp điện áp 35(22)/0,4kV, công suất từ 

750kVA đến 2500kVA trong ranh giới quy hoạch để cấp điện cho dự án. 

- Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V. Lưới điện hạ thế gồm: các tuyến 

cáp ngầm 0,6/1kV xuất phát từ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp đến các tủ điện 

tổng để phân phối điện cho các nguồn tiêu thụ. 

- Chiếu sáng đường dùng đèn sodium cao áp (hoặc đèn Led tương đương) 

làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi, vườn hoa. 

h) Quy hoạch thông tin liên lạc: 

- Tổng số thuê bao của dự án khoảng 1.350 thuê bao. 

- Đáp ứng các yêu cầu và đối tượng sử dụng dịch vụ và tiến độ thực hiện 

dự án nói trên, nên lựa chọn xây dựng mạng truyền thông theo công nghệ định 

hướng NGN. 
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8. Đánh giá tác động môi trường chiến lược 

- Dự báo và đánh giá tác động tới các thành phần môi trường: tác động 

đến môi trường kinh tế xã hội, văn hóa - lịch sử; môi trường nước; môi trường 

không khí; môi trường đất; chất thải rắn; hệ sinh thái; 

- Đánh giá tổng hợp các tác động tới môi trường của đồ án quy hoạch. 

- Giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực: các giải pháp 

công nghệ bảo vệ môi trường; giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường; 

- Chương trình quan trắc và giám sát môi trường: mục tiêu của quan trắc 

môi trường; nội dung quan trắc môi trường. 

9. Các giải pháp tái định cư và dân cư dự án: được thực hiện theo dự án 

riêng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm: 

- Chủ trì, tổ chức công bố công khai quy hoạch; tiếp nhận, quản lý hồ sơ, 

tài liệu được giao và quản lý thực hiện các nội dung: không gian, kiến trúc cảnh 

quan, sử dụng đất, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn tổ chức triển 

khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực dự án. 

2. Sở Xây dựng, UBND huyện Cao Lộc cập nhật các nội dung đồ án quy 

hoạch chi tiết vào các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan. 

3. Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn (Nhà đầu tư) có trách 

nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết được phê duyệt cho Sở Xây 

dựng, UBND huyện Cao Lộc, UBND xã Phú Xá, UBND xã Thụy Hùng để quản 

lý theo quy định. Tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ mốc giới và phối hợp với UBND 

huyện Cao Lộc tổ chức triển khai cắm mốc giới đồ ngoài thực địa theo quy 

hoạch. 

Điều 3. 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 và Người đại diện theo pháp luật của Công 

ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - C, 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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