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Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 28/01/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 21 tháng 01 năm 2019) trong đó “Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn: Rà soát, điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 

20/6/2014”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn về một số quy 

định mang tính pháp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh như sau: 

1. Lý do: 

Để triển khai theo Thông báo số 44/TB-UBND, Ban Quản lý đã lựa chọn 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn tiến hành khảo sát, đề xuất phương 

án điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung 

tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 20/6/2014. Trong đó, yêu cầu đánh giá thực 

trạng việc thực hiện đầu tư xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 đã được phê duyệt, rà soát những hạng mục trong đồ án, điều chỉnh cho 

phù hợp với hiện trạng các dự án đầu tư tại khu vực; cập nhật khu vực quảng 

trường, khuôn viên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện, được phê duyệt tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND tỉnh
1
; rà soát địa điểm bố trí địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng 

hoá xuất khẩu, nhập khẩu tập trung đối với hàng bưu chính theo đề xuất của Bưu 

điện tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở đảm bảo khả năng dự trữ quỹ đất để có thể nâng 

cấp tuyến đường vận chuyển hàng hoá chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 và 

mở rộng bãi xuất khẩu khi cần thiết. 

Qua đó, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn đã đề xuất phương án 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500 với quy mô 29,50 ha. Trong đó, diện tích quy 
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hoạch đã được phê duyệt là 26,5 ha; diện tích điều chỉnh mở rộng 3 ha để bổ 

sung quỹ đất bố trí các dự án, công trình cần thiết; Kinh phí điều chỉnh quy 

hoạch 526.296.000 đồng. 

Ngày 06/11/2019, Ban Quản lý trình Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ 

và dự toán chi phí Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm cửa 

khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 tại Tờ trình 

số 73/TTr-BQLKKTCK. Sở Xây dựng đã có Công văn số 1521/SXD-

QHKT&PTĐT ngày 22/11/2019 về việc thẩm định Nhiệm vụ và dự toán chi phí 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; trong đó có nêu “theo quy 

định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 tại khoản 9, Điều 29 Sửa đổi, bổ sung 

điểm a, khoản 2, Điều 49 quy định như sau: “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô 

thị được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, 

ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị; tính chất, chức năng, quy mô 

và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu hoặc quy 

hoạch chi tiết; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của 

khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch”; như vậy với nội dung đề xuất của Ban 

quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về điều chỉnh mở rộng 

thêm phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 766/QĐ-

UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh là chưa phù hợp”. 

Ngoài ra, căn cứ Khoản 4 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 “1. Quy hoạch xây dựng phải được 

định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Định kỳ rà 

soát đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng 

huyện là 10 năm, đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu là 05 năm, 

đối với quy hoạch chi tiết là 03 năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê 

duyệt.”. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

766/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 tính đến thời điểm hiện tại đã trên 5 năm từ 

ngày quy hoạch được phê duyệt, vì vậy thời điểm hiện tại rà soát, điều chỉnh 

tổng thể đồ án quy hoạch trên là phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Đề xuất, kiến nghị: 

Từ những lý do trên, Ban Quản lý đề xuất UBND tỉnh như sau: 

- Cho phép thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Cho phép sử dụng nguồn vốn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500 với kinh phí 100.000.000 đồng (tại Biểu 8 ban hành kèm theo 
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Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh
2
) và bổ sung 

kinh phí năm 2020 để thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 như đề xuất trên với tổng kinh phí dự kiến khoảng 526.296.000 đồng.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng báo 

cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, KH, HT; 

- Lưu: VT, HT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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