
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:848 /UBND-KTHT               Đình Lập, ngày 08 tháng 8 năm 2019 
V/v Giải trình ý kiến góp ý về 

nội dung điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy 

hoạch đô thị ngày 20/11/2018; 

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; 

  Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn V/v Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập; 

   Ngày 24/6/2019 UBND huyện Đình Lập đã ban hành Tờ trình số 95 

/TTr-UBND về việc thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

xây dựng Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000. Trong 

quá trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định,  Ủy ban nhân dân huyện đã nhận 

được ý kiến góp ý của các các Sở, Ngành và xin được tiếp thu được giải trình 

các vấn đề liên quan đến đối với đồ án như sau: 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

Các nội dung góp ý - tiếp thu, giải trình nội dung đồ án Điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ 

lệ 1/2000 
 

Số

TT 

Đơn vị góp 

ý kiến 

Nội dung ý kiến góp ý  Giải trình, tiếp thu 

ý kiến 

A CÁC SỞ BAN NGÀNH  

1 Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1064 

/SKHĐTK-

KTN, 

25/7/2019 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản nhất trí với 

nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị 

trấn Đình Lập để từng bước mở rộng thị trấn về phía 

Tây Bắc và phía Đông thị trấn nhằm khai thác hiệu 

quả quỹ đất, thu hút đầu tư xây dựng, tạo cơ sở pháp 

lý cho việc xem xét chủ trương đầu tư, dự án đầu tư 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từng bước hiện 
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đại hóa đô thị, tạo ra cảnh quan khang trang, sạch 

đẹp cho trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa - xã hội 

của huyện Đình Lập, cụ thể: 

- Vị trí điểm 1: Khu vườn ươm tại khu 6 thị 

trấn Đình Lập là 12.520 m2 chuyển quy hoạch từ đất 

công nghiệp sang đất ở đô thị là hợp lý, vì nằm trong 

khu vực thị trấn dân cư tập trung, nếu quy hoạch 

công nghiệp là không phù hợp, do tác động ảnh 

hưởng hoạt động chung; 

- Vị trí điểm 2: Khu Nà Quan và Nà Vắt thị 

trấn Đình Lập, xã Đình Lập chuyển quy hoạch từ 

đất nông nghiệp trong đô thị sang đất ở đô thị là để 

giảm áp lực đô thị hóa, tạo quỹ đất thu hút đầu tư, 

từng bước mở rộng thị trấn,… 

 

 

 

 

 

 

2 Sở Công 

Thương 

815/SCT-

KHTCTH 

31/7/2019 

1. Việc điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng 

đất tại Khu vườn ươm khu 6 Thị trấn Đình Lập, diện 

tích 12.520m
2 

 và Khu Nà Quan Thị trấn Đình Lập, 

Khu Nà Vắt xã Đình Lập, diện tích 128.817m
2 

 sang 

đất ở đô thị để đáp ứng nhu cầu về đất ở trong thị 

trấn ngày càng tăng, từng bước mở rộng thị trấn, 

khai thác hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng, thu hút đầu 

tư xây dựng, tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật… là cần thiết; 

2. Khu đất Đội lâm nghiệp 4 tại khu 6 theo 

Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn quy hoạch là đất công nghiệp. 

Tuy nhiên tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, vị trí khu đất 

không còn nằm trong phạm vi quy hoạch các cụm 

công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn, thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 

2025. 

 

 

3 Sở Giao 

thông vận 

tải 

1762 

/SGTVT-

KHTC 

19/7/2019 

1. Sở Giao thông vận tải nhất trí với chủ 

trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ 

lệ 1/2000. 

2. Đề nghị xem xét một số nội dung sau: 

2.1. Nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch huyện đề xuất: 

"Điều chỉnh 12.520,0 m2 đất công nghiệp 

sang đất ở đô thị, với mật độ xây dựng 90÷ 100%; 

tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất 5 lần (Khu 

vườn ươm tại khu 6 thị trấn). 

Tiếp thu ý kiến của 

Sở Giao thông vận 

tải, UBND huyện 

Đình Lập giải trình 

như sau: 

       - Tại mục 2.1. 

Quy mô dân số tại 

02 địa điểm như đề 

xuất dự báo khoảng 

2.500 người trên cơ 

sở dung nạp quỹ đất 

ở khoảng 600 lô đất 

ở. Tại Quyết định số 

1110/QĐ-UBND 
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Điều chỉnh 128.817,0 m2 đất nông nghiệp 

trong đô thị sang đất ở đô thị, mật độ xây dựng 90÷ 

100%; tầng cao tối đa 7 tầng; hệ số sử dụng đất 7 

lần (Khu Nà Quan, thị trấn Đình Lập và Nà Vắt, xã 

Đình Lập)." 

Như vậy, về quy mô dân số sau khi điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập sẽ lớn hơn quy mô dân 

số tại đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đề 

nghị xem xét mở rộng phạm vi nghiên cứu cho cả đồ 

án Quy hoạch chung đã được phê duyệt, để từ đó có 

cơ sở tính toán lại các chỉ tiêu quy hoạch và các giải 

pháp thực hiện (cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn, 

rác thải sinh hoạt...) phù hợp với quy mô dân số sau 

khi được điều chỉnh quy hoạch.  

2.2. Tuyến tránh Quốc lộ 4B đoạn qua thị 

trấn Đình Lập nằm trong Dự án Đầu tư nâng cấp 

đoạn Km47-Km58 trên QL.4B, tỉnh Lạng Sơn được 

phê duyệt tại Quyết định số 2717/QĐ-BGTVT ngày 

17/9/2009 của Bộ Giao thông vận tải hiện nay đã 

hoàn thành thi công xây dựng. Theo dự án được 

duyệt điểm cuối tuyến tránh giao với Quốc lộ 4B tại 

Km55+584, trong khi tại bản vẽ quy hoạch được gửi 

xin ý kiến thì tuyến tránh này giao với Quốc lộ 4B 

tại Km55+700 (vị trí sai khác khoảng 115m), đề 

nghị cập nhật lại tuyến đường tránh qua thị trấn Đình 

Lập vào đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

thị trấn Đình Lập phù hợp với hiện trạng tuyến 

đường đã được đầu tư xây dựng. 

 

ngày 15/6/2018 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt 

Nhiệm vụ và dự toán 

chi phí Điều chỉnh 

quy hoạch chung thị 

trân Đình Lập, 

huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2035, tỷ lệ 

1/5000, dân số hiện 

trạng 5.275 người, 

dự báo quy mô dân 

số đến năm 2025 

khoảng 7.000 người, 

đến năm 2035 

khoảng 10.000 

người, như vậy việc 

tăng dân số 2.500 

người sau điều chỉnh 

cục bộ là phù hợp 

với dự báo quy mô 

dân số của Điều 

chỉnh quy hoạch 

chung thị trấn trong 

giai đoạn đến năm 

2025 tại Quyết định 

số 1110/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018 của 

UBND tỉnh . 

        - Tại mục 2.2: 

hồ sơ điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn 

Đình Lập được cập 

nhật tuyến tránh 

Quốc lộ 4B tại điểm 

cuối nút giao với 

Quốc lộ 4B hiện 

trạng tại Km 

55+584; cập nhật 

toàn tuyến đường 

tránh Quốc lộ 4B 

qua thị trấn tại điều 

chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng thị 

trấn Đình Lập đến 

năm 2035 được phê 

duyệt tại Quyết định 

số 1110/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018 của 

UBND tỉnh . 
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4 Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Lạng Sơn 

1643/BCH-

TaH 

01/8/2019 

           1. Vị trí, địa điểm điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập tại 02 vị trí do UBND huyện Đình Lập 

đề xuất với tổng diện tích khoảng 141.337 (khu 

vườn ươm tại khu 6 diện tích 12.520 m
2
; Khu Nà 

Quan thị trấn Đình Lập và Khu Nà Vắt xã Đình 

Lập, diện tích 128.817 m
2
). Nội dung điều chỉnh 

cục bộ về chức năng sử dụng đất từ đất quy hoạch 

Công nghiệp, đất nông nghiệp trong đô thị sang 

đất ở đô thị không ảnh hưởng nhiệm vụ quốc 

phòng. Khu đất điều chỉnh cục bộ trong quy hoạch 

chung thị trấn Đình Lập, hiện tại Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh chưa quy hoạch nhiệm vụ quốc phòng. 

          2. Đề nghị: Việc lấy ý kiến trong lĩnh vực 

quốc phòng về công tác quy hoạch thực hiện theo 

quy định tại điểm b, khoản 4, điều 14, Nghị định 

số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính 

phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế, xã hội và 

kinh tế, xã hội với quốc phòng. 

 

5 Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn  

1002/SNN-

QLXDCT  

31/7/2019 

Sau khi nghiên cứu, xem xét Sở Nông nghiệp 

và PTNT cơ bản nhất trí với nội dung điều chỉnh quy 

hoạch kèm theo công văn số 861/SXD-QHKT ngày 

23/7/2019 của Sở Xây dựng, tuy nhiên có một số ý 

kiến tham gia như sau: 

- Tại Phụ lục 1 Bảng tổng hợp so sánh các 

chỉ tiêu sử dụng đất, tại cột nội dung đề nghị điều 

chỉnh, tổng diện tích khu đất Nà Quan ghi 

128.817m
2
 là chưa chính xác với số liệu chi tiết 

(118.187m
2
) đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù 

hợp; 

- Tại bản đồ quy hoạch sử dụng đất (sau 

điều chỉnh) ghi diện tích đất Đội lâm nghiệp 4 

(đất ở đô thị) là 11.043,2m
2
 là chưa thống nhất với 

tờ trình và bảng tổng hợp tại Phụ lục 1 

(12.520m
2
), đề nghị xem xét, điều chỉnh. 

 

        - UBND huyện 

tiếp thu ý kiến,  toàn 

bộ hồ sơ sẽ được 

chỉnh sửa, bổ sung 

hoàn thiện tại hồ sơ 

điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình 

Lập trước khi phát 

hành. 

6 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1126 

/STNMT-

QLĐĐ 

02/8/2019 

1. Về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

Qua kiểm tra hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỷ lệ 1/500, thành phần hồ sơ còn thiếu 

Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định 

việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng theo quy 

định tại điểm c, Khoản 2, Điều 19 Thông tư  số 

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây 

         1."Dự thảo văn 

bản của cấp có thẩm 

quyền quyết định 

việc Điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch xây 

dựng" được gửi kèm 

theo hồ sơ trình thẩm 

định và phê duyệt đồ 

án theo quy định. 

          2. Để thuận lợi 
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dựng khu chức năng đặc thù.  

2. Về nội dung điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch 

 Về nguồn gốc đất: Theo nội dung Tờ trình số 

95/TTr-UBND ngày 24/6/2019, UBND huyện Đình 

Lập đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 

khu đất vườn ươm với diện tích 12.520 m
2
 tại Khu 

6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập được UBND 

tỉnh giao về địa phương thực hiện quy hoạch tại 

Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2017. 

Tuy nhiên, qua xem xét về nguồn gốc đất cho thấy: 

Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 1456/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập giao cho Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý, với 

tổng diện tích 28.083.400 m
2
, trong đó khu đất vườn 

ươm cây giống có diện tích là 10.419,0 m
2
. Đề nghị 

UBND huyện Đình Lập kiểm tra, có giải trình về 

chênh lệch diện tích của khu đất. 

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Qua 

kiểm tra khu đất nêu trên đã có Danh mục đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại đô thị được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Về nội 

dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch Tờ trình số 

95/TTr-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện 

Đình Lập đã nêu được lý do, sự cần thiết phải điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch, có bảng so sánh cơ cấu sử 

dụng đất trước và sau điều chỉnh, dự toán chi phí lập 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi 

trường nhất trí với nội dung điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch như đề xuất của UBND huyện Đình Lập. 

 

cho việc đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật khu 

vực vườn ươm tại 

khu 6 thị trấn với 

hiện trạng hạ tầng kỹ 

thuật khu vực, đặc 

biệt là hệ thống giao 

thông nội bộ để khai 

thác hiệu quả sử 

dụng đất, đồ án điều 

chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây 

dựng thị trấn lấy 

rộng hơn quỹ đất 

hiện có tại Quyết 

định số 1456/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2018 của 

UBND tỉnh. 

7 Sở Tài 

chính 

1519/STC-

TCĐT 

01/8/2019 

- Điều chỉnh Quy quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ 

lệ 1/2.000 được lập vào năm 2007 tại Quyết định số 

434/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, hiện nay nhu cầu về đất ở trong thị trấn 

ngày càng tăng do đô thị hóa vì vậy việc điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập là cần thiết. 

-Tổng dự toán chi phí điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch là 24.800.000,0 đồng. Dự toán cơ bản phù hợp 

với định mức đơn giá và các quy định hiện hành. 

Nguồn vốn: ngân sách huyện Đình Lập. 
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 Trên đây là nội dung giải trình ý kiến góp ý về nội dung điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ 

lệ 1/2000 kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét thẩm định, trình phê duyệt./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng TN&MT, NN&PTNT;   (eOffice) 

 KT&HT; TC-KH huyện; 

- Lưu: VT.                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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