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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng                                                                

Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5000 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN  

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quy hoạch ngày 

24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị 

định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 

của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Công văn số 90/TTg-CN ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị thông qua Quy hoạch chung xây dựng, 

Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5000 ; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
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Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5000  với nội dung như sau: 

1. Mục tiêu quy hoạch 

- Quy hoạch xây dựng tạo quỹ đất mới có tính chiến lược, nhằm phát huy 

tối đa tiềm năng, lợi thế vị trí của khu đất để sử dụng vào mục đích chủ yếu sau: 

xây dựng khu công nghiệp tập trung gồm các ngành nghề công nghiệp; tạo việc 

làm cho người lao động; góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh; thực hiện 

công bằng xã hội và ổn định, phát triển thị trường bất động sản; góp phần tạo 

môi trường thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư.  

- Hình thành khu vực đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, gắn kết giữa phát triển khu công 

nghiệp với quá trình đô thị hóa tại các địa phương. 

- Làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, 

các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu 

a) Phạm vi: Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa giới hành chính của xã 

Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, được giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp thôn Na Ví và thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn. 

- Phía Nam giáp thôn Suối Ngang 1, xã Hòa Thắng. 

- Phía Đông giáp đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn. 

- Phía Tây giáp đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

b) Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 

- Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 599,76 ha (600ha). 

- Dự báo lao động trong khu công nghiệp khi lấp đầy khoảng 42.000 người.  

3. Tính chất, chức năng 

Là khu công nghiệp tập trung được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ có 

đầy đủ các khu vực chức năng như: Hành chính, dịch vụ; cây xanh; hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông, bãi đỗ xe; đất xây dựng nhà máy, kho tàng. 

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng 

a) Cơ cấu sử dụng đất: 

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 

Stt Ký hiệu Loại đất 
Diện tích Tỷ lệ 

Mật độ  

Xây dựng 

(ha) (%) (%) 

1 HCDV Công trình hành chính, dịch vụ 6,94 1,16 50 
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2 CN Công trình nhà máy, kho tàng 437,97 73,02 60 

3 CX Cây xanh – mặt nước 71,50 11,92 5 

4 HTKT Công trình hạ tầng kỹ thuật 9,76 1,63 60 

5   Giao thông 73,59 12,27 - 

Tổng diện tích lập quy hoạch 599,76 100,00   

b) Phân khu chức năng 

- Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng; 

- Khu đất xây dựng khu hành chính, dịch vụ; 

- Khu đất cây xanh; 

- Khu đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Khu đất xây dựng đường giao thông. 

5. Định hướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan 

Toàn bộ khu quy hoạch cơ bản được triển khai tổ chức theo hai trục 

không gian chính trục Bắc - Nam là các trục đường chính nối liền các khu chức 

năng của khu công nghiệp phát triển dọc theo tuyến đường cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn. Ngoài trục không gian chính bố trí các trục cảnh quan theo đường 

vuông góc với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. 

Từ các hướng tổ chức không gian, bố trí các trục đường, các tuyến đường 

phụ chạy song song và vuông góc, tạo ra hệ trục không gian ô bàn cờ. 

Bố cục khu vực thương mại, dịch vụ, công cộng phục vụ cho khu công 

nghiệp: Ưu tiên các vị trí đường vào từ nút giao Hồ Sơn và trục chính Bắc Nam 

để bố trí các công trình thương mại, dịch vụ lớn. 

Bố cục cây xanh công viên, hồ nước: cách ly giữa Khu công nghiệp, khu 

nhà ở, tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và tuyến đường sắt Hà Nội – 

Lạng Sơn – Trung Quốc. 

Bố cục khu vực đất dành cho nhà máy: các khu đất giành cho xây dựng 

nhà máy được bố trí ở các vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. 

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí ở các vị trí thích hợp,  

thuận tiện cho vận chuyển. Mạng lưới giao thông phân bố đều, liên hoàn và 

được thiết kế để đấu nối với hệ thống giao thông xung quanh. 

Hệ thống không gian mở trong khu quy hoạch là sự kết hợp giữa hệ thống 

giao thông với hệ thống không gian mở của công viên, cây xanh, mặt nước và 

các công trình có mật độ xây dựng thấp. 

6.  Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật: 

a) San nền:  

+ Cao độ nền xây dựng Hxd/min=20m; Hxd/max = 38,5m; 

+ Đường giao thông khống chế độ dốc ≤4%; độ dốc san nền i0.2%. 

- Khối lượng san nền cân bằng đào đắp tại chỗ. 
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b) Thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng mới, tách riêng hoàn toàn với 

hệ thống thoát nước thải. 

- Hướng thoát nước được chia ra làm 8 lưu vực thoát vào tuyến mương 

bao quanh chảy về Sông Thương. 

- Khu phía Nam hiện trạng có 2 suối cắt ngang ra sông Thương là suối Vị 

và suối Ngang, kích thước hiện trạng rộng B=5-10m. Nắn chỉnh và xây dựng 

tuyến mương hoàn trả B=10-15m đấu nối vào 2 suối, chạy dọc ranh giới Khu 

công nghiệp thoát ra sông Thương tại 2 vị trí cửa xả. 

6.2. Giao thông: 

- Khu vực quy hoạch có hệ thống giao thông đối ngoại hết sức thuận lợi 

bao gồm đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn phía Tây Bắc, đấu nối với nút 

giao Hồ Sơn. Cắt ngang dự án là các tuyến đường tỉnh lộ ĐT 242, ĐT 245, phía 

Bắc có tuyến huyện lộ ĐH96 đi qua. 

- Tiếp giáp ranh giới phía Đông Bắc và Đông Nam có tuyến đường Sắt Hà 

Nội – Đồng Đăng chạy qua; tại khu vực Ga đường sắt Phố Vị có phương án kết 

nối với trục giao thông Khu công nghiệp để định hướng phát triển dịch vụ 

logistics và vâṇ tải bằng đường sắt.  

- Thiết kế giao cắt cùng mức với đường tỉnh ĐT 242 tổ chức giao thông 

theo dạng đảo tròn kết hợp đèn tín hiệu giao thông với đường trục Khu công 

nghiệp, định hướng lâu dài thiết kế nút giao khác mức với đường tỉnh ĐT 242 và 

ĐT 245; giao cắt với đường sắt tại các trục chính là giao cắt khác mức, bố trí cầu 

vượt qua đường sắt để đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt. 

- Hệ thống giao thông đối nội thiết kế theo mô hình ô bàn cờ với mặt cắt 

lòng đường tối thiểu 10,5 m tính 3 làn xe 3,75 m. 

- Trục giao thông chính kết hợp cảnh quan được thiết kế rộng 58m kết nối 

toàn bộ Khu công nghiệp. Tại nút giao đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bố 

trí trục đường rộng 85,5m tạo trục kết nối Khu công nghiệp với đường cao tốc. 

- Hè đường tối thiểu mỗi bên rộng 6,0m. 

- Mạng lưới giao thông nội bộ được bố trí hợp lý đảm bảo tận dụng được 

tối đa mặt đường, bố trí đất xí nghiệp hai bên. 

- Giao thông tĩnh: bố trí 02 bãi đỗ xe tại phía Đông Bắc và phía Tây Nam 

phục vụ nhu cầu đỗ xe trong Khu công nghiệp. 

- Kết nối giao thông khu dân cư phía Tây Nam nằm xen kẹp giữa khu 

công nghiệp và sông Thương thiết kế các tuyến đường nhánh quy mô B=6m vào 

mạng lưới giao thông Khu công nghiệp. 

6.3. Cấp nước: 

- Nguồn cấp: Xây dựng nhà máy nước phục vụ riêng cho dự án với công 

suất 13.300 m3/ngđ. Nguồn nước thô được lấy từ sông Thương. 
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- Mạng lưới cấp nước:  

+ Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho Khu công nghiệp theo 

dạng kết hợp giữa cấp nước sản xuất, cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứu hoả. 

+ Mạng lưới cấp nước là mạng vòng kết hợp với mạng nhánh để đảm bảo 

tính an toàn và liên tục cấp nước. 

6.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

a) Thoát nước thải: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng với hệ thống thoát nước mưa; nước 

thải được thu gom về Trạm xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, tận dụng tối 

đa độ dốc địa hình để thoát nước tự chảy. Sử dụng trạm bơm chuyển bậc tại các 

vị trí độ sâu chôn cống lớn, ngược hướng độ dốc. 

- Bố trí trạm xử lý nước thải công suất 8.500 m3/ng.đ tại khu đất HTKT 

phía Nam Khu công nghiệp. Nước thải xử lý đạt loại A theo QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Bố trí các hồ sự cố và hồ 

chỉ thị sinh học kết hợp với trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi xả vào hồ 

sinh học sẽ được tải sử dụng cho việc tưới cây, rửa đường, PCCC... 

b) Vệ sinh môi trường: 

- Thu gom rác thải: Rác thải trong từng nhà máy được chủ đầu tư phân 

loại thành 2 loại (rác thải sinh hoạt và rác thải sản xuất), sau đó được vận chuyển 

về nơi tập trung rác thải. Bố trí các bãi tập kết rác thải tại các khu vực cây xanh 

tập kết rác cho các nhà máy. 

- Xử lý rác thải: Rác thải được vận chuyển từ các bãi tập kết khu về bãi xử 

lý rác tập trung của địa phương để xử lý (Theo định hướng quy hoạch vùng 

tỉnh). 

c) Quy hoạch nghĩa trang: Trong khu vực dự án hiện trạng có khoảng 550 

mộ nằm rải rác. Các mộ này sẽ được di dời về các nghĩa trang tập trung của 2 xã 

Hồ Sơn và Hòa Thắng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới. 

6.5. Cấp điện: 

- Tổng công suất yêu cầu của toàn khu vực vào khoảng 111.175 kVA. 

- Nguồn cấp lấy nguồn từ trạm biến áp 110KV/35KV bố trí trong phạm vi 

dự án, công suất 2x63MVA.  

- Trạm biến áp: bố trí 5 trạm biến áp 35/0,4kV (có công suất máy biến áp 

từ 560 kVA, 630 kVA, 1500 kVA) trong ranh giới quy hoạch để cấp điện cho 

các khu hành chính công cộng, nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật và 4 trạm biến áp 

22/0,4kV (công suất máy biến áp 250kVA) trong ranh quy hoạch cấp điện chiếu 

sáng đường phố. 
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- Các lô đất Khu công nghiệp sẽ được thiết kế chi tiết vị trí, công suất 

trạm biến áp khi có nhà đầu tư vào sử dụng mặt bằng.  

- Mạng trung thế sử dụng đường dây trung thế 35kV trên không, được bố 

trí trên cột BTLT 20m nằm dọc vỉa hè có kết cấu theo dạng mạng phân nhánh 

kết hợp với mạng hình tia. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi 

lập dự án chi tiết. 

- Từ cột điểm đấu trung thế sẽ xây dựng các lộ phân phối trung thế để cấp 

điện cho các trạm biến áp cho khu vực quy hoạch.  

6.6. Thông tin liên lạc: 

- Bố trí 01 tổng đài trung tâm trong khu công nghiệp có dung lượng 

23.500 số theo từng giai đoạn phát triển. Từ tổng đài vệ tinh có các tuyến cáp 

gốc đến các tủ cáp tại các khu vực nghiên cứu. 

- Bố trí 05 trạm thu phát sóng BTS dung lượng 5000 thuê bao/trạm tại các 

vị trí cây xanh hoặc dải phân cách. 

- Mạng cống: Vật liệu được sử dụng cho mạng cống chủ yếu là ống nhựa 

vặn xoắn HDPE hoặc UPVC. Hệ thống cống được xây dựng trên nguyên tắc 

trục chính dung lượng ống cống giảm dần khi xa tổng đài. Dung lượng nhỏ nhất 

được tính là 2 ống cống. Các ống cống được chôn ngầm trong đất hoặc đi trên 

giá trong tuynel kỹ thuật tại các tuyến đường có xây dựng tuynel kỹ thuật. 

- Mạng bể: Bể ngầm chủ yếu là loại đi trên vỉa hè, tuỳ thuộc các vị  trí 

khác nhau như nhập đài rẽ nhánh, chạy thẳng .... mà sử dụng các bể có dung 

lượng khác nhau. Hệ thống được xây dựng bằng gạch có khung sắt, nắp đậy 

bằng bê tông cốt thép đúc sẵn. 

7. Đánh giá môi trường chiến lược 

- Các tác động trong quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác 

động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, 

hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường 

+ Xây dựng hệ thống trạm xử lý nước thải; nhanh chóng cải tạo, xây dựng 

mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. 

+ Phát triển cây xanh trong nhà ở, các khu công viên cây xanh và tại các 

trục đường như tuyến đường tỉnh, đường chính khu công nghiệp, các đường đối 

nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác. Các khu vực 

khác cũng được tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường. 

+ Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống xói mòn và bạc màu đất canh 

tác. 
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+ Nguồn rác thải rắn công nghiệp các xí nghiệp phải có bãi tập kết đảm 

bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường sau đó chuyển đến khu xử lý 

theo quy định. 

+ Nguồn chất thải rắn phát sinh tại nhà xưởng cần đầu tư trang bị hệ 

thống thùng thu gom nội bộ. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom 

thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết 

tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung. 

+ Các dự án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh 

việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ 

môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoạch. 

8. Kế hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân đối với Khu công nghiệp 

và giải pháp tái định cư 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân trong Khu công nghiệp và 

giải pháp tái định cư được bố trí tại quỹ đất ngoài phạm vi quy hoạch Khu công 

nghiệp, với quy mô khoảng 47 ha được thực hiện theo dự án độc lập. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ 

họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VKSND, TAND, THADS tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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