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Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thị trấn Chi 

Lăng về việc xin điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000. 

UBND huyện Chi Lăng đã thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu Đồ án 
quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ 
lệ 1/5.000 được phê duyệt tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ngày 06/12/2017. 

Dựa trên kết quả kiểm tra, rà soát, UBND huyện có một số nội dung 
kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện 
Chi Lăng như sau: 

1. Khu đất tại thôn Pha Lác quy hoạch đất y tế C.8, hiện trạng khu đất 
đang có khoảng 11 hộ dân sinh sống ổn định lâu dài. Đề nghị: Điều chỉnh thành 
đất ở.  

Đề xuất: Điều chỉnh đất y tế đến vị trí quy hoạch đất ở N1.8 do gần trạm y 
tế hiện nay của thị trấn (Cụ thể: Tại vị trí các thửa đất số 40, 43, 45, 70, 71, 75 
và một phần thửa 44, 72, 73, 74, thuộc tờ số 38 bản đồ địa chính thị trấn Chi 
Lăng tỷ lệ 1/1.000 lập năm 1999), hiện trạng các thửa đất là đất sản xuất nông 
nghiệp, không có công trình kiên cố xây dựng.  

2. Khu vực phía trước UBND thị trấn Chi Lăng theo quy hoạch là hành 
lang giao thông mở rộng.  

Phía trước UBND thị trấn trước đây có đường QL.1A cũ đi qua, nhưng 
sau khi đường QL.1 đưa vào sử dụng, người dân đã xây dựng công trình kiên cố 
trong phạm vi nền đường QL.1A cũ. UBND thị trấn Chi Lăng đã có Tờ trình số 
25/TTr-UBND ngày 20/4/2019 về việc đề nghị huyện xem xét phê duyệt 
phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đoạn QL.1A cũ thôn Minh 
Hòa và thôn Pha Lác để người dân được tiếp tục sử dụng để sinh sống.  

Do đó đề nghị điều chỉnh chỉ giới đường đỏ của khu quy hoạch đất ở N1.5 
và N1.6 trùng với chỉ giới đường đỏ của các khu vực đất ở lận cận. 

3. Tại thôn Phố Sặt, vị trí quy hoạch C.1 Chợ nông sản và Bến xe, đề nghị 
điều chỉnh quy hoạch thành đất ở, do khu vực trên hiện tại người dân đã xây 
dựng công trình nhà ở kiên cố, ngoài ra tại vị trí C.7 quy hoạch Chợ nông sản và 
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Bãi đỗ xe, địa phương đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, xây 
dựng Chợ nông sản và khu Bãi đỗ xe. 

4. Tại thôn Minh Hòa, vị trí quy hoạch đất ở N1.5 đối diện Chợ nông sản 
C.7 (cụ thể tại các thửa đất số 92, 93, 94, 111, 112 thuộc tờ bản đồ số 29 bản đồ 
địa chính thị trấn Chi Lăng, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 1999, tổng diện tích các thửa 
đất khoảng 3.300 m2, hiện trạng là đất trồng lúa) đề nghị điều chỉnh một phần 
sang đất có mục đích công cộng để làm Bến xe và xây dựng nhà thờ tổ Na Chi 
Lăng nhằm phát triển du lịch địa phương, do hiện nay diện tích bãi đỗ xe của 
Chợ nông sản chưa đảm bảo phục vụ vào những dịp cao điểm mùa Na. 

5. Khu đất tại thôn Lân Bông quy hoạch đất ở N1.15 và trồng cây ăn quả, 
vị trí khu đất cạnh đền Chầu Năm Suối Lân.  

Do đền chưa có bãi gửi xe phục vụ cho khách du lịch thập phương đến 
thăm quan đền nên đề nghị chuyển một phần đất N1.15 thành bãi để xe (Cụ thể 
là các thửa đất số 4; 3A; 3 và một phần của thửa 2 thuộc tờ bản đồ số 60 bản 
đồ địa chính thị trấn Chi Lăng, tổng diện tích các thửa đất khoảng 10.000 m2). 
Khu đất này hiện chưa có hộ dân nào sinh sống, chủ yếu được sử dụng để trồng 
cây lâu năm. 

(Có biểu và sơ đồ vị trí khu đất đề nghị điều chỉnh kèm theo) 

 Trên đây là nội dung Công văn đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch thị 
trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT (4b). 
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MỘT SỐ VỊ TRÍ XIN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHI LĂNG, TỶ LỆ 1/5.000 
(Kèm theo Công văn số        /UBND-KT&HT ngày      /6/2019 của UBND huyện Chi Lăng) 

 

STT 

 
Vị trí đề nghị điều 

chỉnh 

Quy hoạch theo đồ 
án được phê duyệt 

tại Quyết định 
2326/QĐ-UBND 

Diện tích theo 
QĐ phê duyệt  

Đề nghị điều 
chỉnh 

Lý do điều 
chỉnh 

Diện tích sau điều 
chỉnh 

1 
Khu đất tại thôn Pha 

Lác 
C.8 0.68 ha Đất ở 

Dân cư hiện 
trạng đã ở ổn 
định lâu dài 

0.68 ha 

2 
Khu vực phía 

UBND thị trấn Chi 
Lăng 

Đất hành lang  Đất ở 
Dân cư hiện 
trạng đã ở ổn 
định lâu dài 

- N1.5: 3.61 ha 

- N1.6: 3.01 ha 

C.1 1.46 ha 

3 
Khu đất tại thôn Phố 

Sặt 

Bến xe S 0.76 ha 

Đất ở 
Dân cư hiện 
trạng đã ở ổn 
định lâu dài 

2.22 ha 

4 
Khu đất tại thôn 

Minh Hòa 
N1.5 3.51 ha 

Đất bến xe, đất 
tôn giáo, tín 

ngưỡng 

Nhằm phát 
triển du lịch 

N1.5 còn 3.18 ha 

N1.15 5.06 ha 

5 
Khu đất tại thôn Lân 

Bông 
Đất trồng cây ăn quả  

Đất bãi gửi xe 
Nhằm phát 
triển du lịch 

N 1.15 còn 4.75 ha 
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