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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 1141/SXD-QHKT&PTĐT ngày 16/9/2019 của Sở 

Xây dựng về việc rà soát cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch các quỹ đất thuộc hồ sơ 

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

Lập. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập xin được giải trình các vấn đề liên quan 

đến đồ án như sau: 

Căn cứ theo khoản 2.5. Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị và 

khoản 2.6 Quy hoạch cây xanh đô thị của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

01:2008/BXD có quy định: 

 2.5 Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị 

2.5.1 Yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức hệ thống các công trình dịch vụ đô thị  

1) Các công trình dịch vụ đô thị phục vụ trong đơn vị ở (trường học, chợ…) 

cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 500m. Riêng đối với khu vực có địa 

hình phức tạp, bán kính phục vụ của các lọai công trình này  không quá 1,0km.  

2) Các công trình dịch vụ khác trong đô thị cần được quy hoạch phù hợp với 

cấu trúc đô thị, khai thác được vị trí và mối liên kết với các khu chức năng khác 

trong đô thị. 

2.5.2 Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ đô thị: - 

Quy hoạch chung xây dựng đô thị cũng như quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 cần 

xác định cấu trúc quy hoạch các dịch vụ đô thị thiết yếu, gắn với các cấu trúc phát 

triển không gian đô thị. Trong đó, xác định được chỉ tiêu quy hoạch hệ thống công 

trình dịch vụ phù hợp với các quy định ở bảng 2.1, có xét đến nhu cầu của các khu 

vực lân cận, các đối tượng là khách vãng lai và nhu cầu phát triển theo các giai 

đoạn.     

Bảng 2.1: Quy định tối thiểu đối với các công trình dịch vụ đô thị cơ bản  

Loại công trình 
Cấp 

quản lý 

Chỉ tiêu sử dụng công 

trình tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

đai tối thiểu 

Đơn vị tính 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính 

Chỉ 

tiêu 

1. Giáo dục 

a. Trường mẫu giáo Đơn vị ở chỗ/1000người 50 m
2
/1 chỗ 15 
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2.6. Quy hoạch cây xanh đô thị: 

2.6.3 Quy định về diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị  

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp ngoài đơn vị ở trong các đô thị bao 

gồm: công viên, vườn hoa phục vụ một hay nhiều đơn vị ở, toàn đô thị hoặc cấp 

vùng (bao gồm cả các công viên chuyên đề); diện tích mặt nước nằm trong khuôn 

viên các công viên, vườn hoa, trong đó chỉ tiêu mặt nước khi quy đổi ra chỉ tiêu 

đất cây xanh/người không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây 

xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở; không bao gồm các loại cây xanh chuyên 

dụng.   

- Đối với đô thị miền núi, hải đảo chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng 

có thể  thấp hơn nhưng không được thấp hơn 70% mức quy định trong bảng 2.2.  

Bảng 2.2: Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở trong 

các đô thị   

Loại đô thị Tiêu chuẩn (m2/người) 

Đặc biệt ≥7m2 

I và II ≥6m2 

III và IV ≥5m2 

V ≥4m2 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở bao gồm sân chơi, vườn 

hoa, sân bãi TDTT  phục vụ hàng ngày. Trong đó bao gồm các công trình phục vụ 

chung toàn đơn vị ở và các công trình phục vụ trong các nhóm nhà ở. Mỗi đơn vị ở 

xây dựng mới phải có tối thiểu một công trình vườn hoa (có thể kết hợp với sân 

thể thao ngoài trời và điểm sinh hoạt cộng đồng) phục vụ chung cho toàn đơn vị ở 

với quy mô tối thiểu là 5.000m2. 

Do vậy theo phương án QH đã đề xuất là: 

STT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Chỉ tiêu theo 

QH 

 

Chỉ tiêu theo 

QCXD VN Ghi chú 

1 Đất nhà trẻ 1.500  1.0 13.64m2/chỗ 15m2/chỗ  

2 Đất cây xanh 16.233 10.9 

7.38m2/ng ≥5m2 Công viên cây xanh 

khu trung tâm 

(CX01) có diện tích 

10.458m2. 

 Nay điều chỉnh như sau: 

 Điều chỉnh một phần đất cây xanh công viên trung tâm thành đất xây 

dựng trường mầm non để đảm bảo chỉ tiêu theo Quy chuẩn. 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ tiêu 

theo QH 

điều chỉnh 

 

Chỉ tiêu theo 

QCXD VN 
Ghi chú 
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1 Đất nhà trẻ 2.000  1.35 18.2m2/chỗ 15m2/chỗ  

2 Đất cây xanh 15.733 10.64 

7.15m2/ng ≥5m2 Công viên cây 

xanh khu trung 

tâm (CX01) có 

diện tích 9.958m2. 

                                

 Trên đây là nội dung giải trình cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch các quỹ đất 

thuộc hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập tỷ lệ 1/2000 của UBND huyện Đình Lập, kính đề nghị Sở Xây 

dựng xem xét thẩm định, trình phê duyệt./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice);; 

- Các phòng TN&MT, NN&PTNT, 

 KT&HT, TC-KH huyện(eOffice); 

- Lưu: VT.                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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