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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập  

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn  
tập trung công nghệ an toàn sinh học 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ xây 

dựng: Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 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 dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/11/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu chăn 
nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 

Căn cứ quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu  tư dự án Đầu tư xây 

dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 
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Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây 

dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 416/UBND-KTHT ngày 14/3/2022 của UBND Huyện 

Chi Lăng về việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng dự án:“Đầu tư xây 
dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học” của Công ty 

TNHH một thành viên SHG; 

- Căn cứ Công văn số 07b/TB-UBND ngày 09/02/2022 của UBND xã Hòa 

Bình về việc công khai xin ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án: Đầu tư xây dựng khu chăn 

nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 

Căn cứ Công văn số 10/UBND ngày 22/3/2022 của UBND xã Hòa Bình 

về việc kết thúc xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân cộng đồng dân cư về Nhiệm 
vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án: Đầu tư 

xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 

Căn cứ Công văn số 11/TB-UBND ngày 23/3/2022 của UBND xã Hòa 
Bình về tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư đối 

với Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đồ án  Quy hoạch chi tiết 1/500 dự 
án: Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học; 

Căn cứ Công văn số 480/SXD-QHKT&PTĐT ngày 28/3/2022 của Sở Xây 
dựng tỉnh Lạng Sơn về góp ý nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 

Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học. 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo số  

43/BC-KTHT ngày 05/04/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 dự án Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn 

sinh học, với nội dung chính như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng khu 
chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên SHG 

3. Tổ chức tư vấn lập: Công ty TNHH TVXD miền trung Structure. 

4. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:  

a. Quy mô quy hoạch xây dựng: Tổng diện tích khu đất là 146.049m2  

b. Phạm vi ranh giới: Thuộc xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn. Có các giới cận như sau: 

+ Phía Đông giáp: Đất trống nông nghiệp; 
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+ Phía Tây giáp: Đất trống nông nghiệp; 

+ Phía Nam giáp: Đất trống nông nghiệp; 

+ Phía Bắc giáp: Đường nhựa ĐH 88. 

5. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: 

- Tính chất: Là trang trại chăn nuôi lợn công nghệ an toàn sinh học với 

hình thức khu chăn nuôi tập trung. 

- Mục tiêu: 

 + Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại chăn nuôi lợn hoàn chỉnh, hiện 
đại, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, phòng dịch và chất lượng sản 

xuất, nhờ đó sẽ góp phần làm cho ngành chăn nuôi tỉnh Lạng Sơn dần phát triển 
theo hướng hiện đại, bền vững, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường từ chất thải 

chăn nuôi. 

+ Làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng một hệ thống công trình hoàn 

chỉnh, đồng bộ phù hợp với tính chất dự án, không phá vỡ cảnh quan chung; 
phát triển bền vững; đảm bảo các vấn đề về quản lý và bảo vệ môi trường. 

+ Làm căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng, triển khai thi công xây theo 
quy định. 

+ Phát huy được các tiềm năng, thế mạnh, khai thác có hiệu quả và tiết 
kiệm quỹ đất của xã Hòa Bình. 

6. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho khu quy hoạch: 

Bảng 1. Cơ cấu quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất khu hành chính – quản lý – phụ trợ 1.792,30 1,25 

2 Đất khu chăn nuôi heo 18.699,80 12,81 

3 Đất khu xử lý chất thải 15.189,31 10,37 

4 Đất cây xanh, cảnh quan 97.632,33 66,85 

5 Đất giao thông, sân 12.735,66 8,72 

Tổng cộng 146.049,40 100,00 
 

7. Các yêu cầu nghiên cứu lập quy hoạch: (Như Thuyết minh Nhiệm vụ 
quy hoạch kèm theo). 

8. Thành phần hồ sơ đồ án 

Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chung thực hiện theo Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 

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 dựng khu chức năng đặc thù. 

8.1. Thành phần và nội dung hồ sơ phần nhiệm vụ quy hoạch 

Bảng 2. Hồ sơ sản phẩm phần nhiệm vụ quy hoạch 
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STT Tên sản phẩm Ký hiệu bản vẽ Tỷ lệ bản vẽ 

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất QH - 01 Tỷ lệ thích hợp 

2 Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch   

3 
Tờ trình, dự thảo: Quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch 
  

8.2. Thành phần và nội dung hồ sơ phần đồ án quy hoạch 

a. Phần bản vẽ 

Bảng 3. Hồ sơ sản phẩm phần đồ án quy hoạch  

STT Tên sản phẩm 

Ký 

hiệu 

bản vẽ 

Tỷ lệ 

Quy cách bản 

vẽ 

Hồ sơ 

in màu 

Hồ sơ 

thu nhỏ 

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất QH - 01 

Tỷ lệ 

thích 

hợp 

A1-A0 A3 

2 Bản đồ hiện trạng tổng hợp QH - 02 1/500 A1-A0 A3 

3 
Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc, 

cảnh quan 
QH - 03 1/500 A1-A0 A3 

4 
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất 
QH - 04 1/500 A1-A0 A3 

5 
Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ 

giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 
QH - 05 1/500 A1-A0 A3 

6 
Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện 

và thông tin liên lạc 
QH - 06 1/500 A1-A0 A3 

7 Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước QH - 07 1/500 A1-A0 A3 

8 
Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

và thoát nước mưa 
QH - 08 1/500 A1-A0 A3 

9 
Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát 

nước thải và quản lý chất thải rắn 
QH - 09 1/500 A1-A0 A3 

10 
Bản đồ tổng hợp đường dây, đường 

ống kỹ thuật 
QH - 10 1/500 A1-A0 A3 

11 Bản đồ san nền địa hình QH - 11 1/500 A1-A0 A3 

b. Phần văn bản 

- Thuyết minh tổng hợp.  

- Các dự thảo: Tờ trình, Quyết định phê duyệt, Quy định quản lý theo Đồ 
án quy hoạch chi tiết. 
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c. Số lượng sản phẩm: 09 bộ hồ sơ, bao gồm: 

- Thuyết minh tổng hợp (thuyết minh, bản vẽ thu nhỏ, phụ lục và các văn 

bản pháp lý liên quan). 

- Bản đồ quy hoạch đúng tỷ lệ. 

- Dự thảo tờ trình xin phê duyệt đồ án quy hoạch. 

- Đĩa CD lưu giữ các bản vẽ A0, A1, A3 và văn bản. 

9. Kinh phí thực hiện: 1.240.617.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm 

bốn mươi triệu, sáu trăm mười bảy nghìn đồng chẵn). 

10. Nguồn vốn: Vốn đầu tư của công ty. 

11. Tiến độ thực hiện 

- Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch tối đa: 30 ngày. 

- Thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết tối đa: 06 tháng kể từ ngày phê duyệt  
Nhiệm vụ quy hoạch, không kể thời gian thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch. 

 12. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Chi Lăng; 

- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Cơ quan Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên SHG; 

- Cơ quan lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty TNHH TVXD Miền Trung 
Structure. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư Công ty TNHH một thành viên 

SHG tổ chức lập Đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định hiện hành. 

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng các 

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; 
Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi     Nơi nhận:                                                            

 - Như điều 3;  

 - CT, các PCT.UBND huyện; 

 - Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu VT. KTHT(NTĐ) 

 

 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

CHỦ TỊCH 
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