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KẾ HOẠCH 

Phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2035 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, Chỉ 
thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch 
được duyệt, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường 
công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp 
theo. Nhằm đáp ứng yêu cầu về định hướng phát triển đô thị có trọng tâm, trọng 
điểm trong việc lập quy hoạch xây dựng các đô thị mới, xây dựng đề án nâng loại 
đô thị và đầu tư phát triển đô thị theo đúng lộ trình, phù hợp với quy định và tình 
hình thực tế tại mỗi đô thị, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch phát triển 
đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 như sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

Triển khai thực hiện phát triển hệ thống đô thị huyện Hữu Lũng có kế hoạch 
cụ thể đảm bảo đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng hiệu 
quả nguồn lực; phát triển trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; 
giữ được cảnh quan môi trường, bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên; phát triển đô 
thị gắn với phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái 
đô thị xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị. 

Lựa chọn các vị trí, địa điểm để kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện thực 
tế, có khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với điều kiện hiện trạng, điều 
kiện tự nhiên, ưu tiên vị trí liền kề với các đô thị hiện hữu. Trong đó trọng tâm phát 
triển thị trấn Hữu Lũng trở thành đô thị loại IV. 

Kế hoạch phát triển đô thị toàn huyện được phê duyệt là cơ sở để lập đề án 
nâng loại đô thị; là cơ sở để triển khai điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chung, 
lập các đồ án quy hoạch chi tiết, kêu gọi các nguồn lực đầu tư các dự án khu đô thị, 
công trình đầu mối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của toàn huyện. 

2. Mục tiêu 

Đến năm 2035 định hướng phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 
03 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại IV và 02 đô thị loại V. Mục tiêu cụ thể như 
sau: 

2.1. Giai đoạn từ năm 2019 - 2025 

- Đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt điểm lên đô thị loại IV thị trấn Hữu 
Lũng; 
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- Đầu tư nâng cấp các điểm dân cư tập trung (thị tứ) theo tiêu chí tối thiểu 
của đô thị loại V:  Phổng, xã Vân Nham; Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng; 

- Lập các Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với các thị trấn 
Hữu Lũng trong giai đoạn từ 2021-2025. 

2.2. Giai đoạn từ năm 2025 - 2030 

- Lập Đề án nâng loại đô thị các thị trấn: Hữu Lũng lên đô thị loại IV. Tiếp 
tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt điểm tối đa lên đô thị loại IV;  

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp các thị tứ đạt điểm theo 
tiêu chí đô thị loại V: Phổng, xã Vân Nham, Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu 
Lũng. 

2.3. Tầm nhìn từ 2030 - 2035 

Hoàn thành các tiêu chí nâng cấp đô thị và hoàn thành Đề án công nhận đạt 
đô thị loại V đối với các thị tứ: Phổng, xã Vân Nham, Bắc Lệ, xã Tân Thành, 
huyện Hữu Lũng; đề xuất  nâng lên loại IV trong giai đoạn sau năm 2035. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUYỆN HỮU LŨNG  

1. Thị trấn Hữu Lũng (nâng cấp đô thị) 

Quy mô dân số khoảng 11.200 người; diện tích tự nhiên 488ha; diện tích 
theo quy hoạch chung xây dựng 948 ha. 

2.1. Đánh giá hiện trạng đô thị so sánh với tiêu chí đô thị được quy định tại 
Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Thị trấn Hữu Lũng đã đạt các tiêu chí đô thị loại V với mức điểm gần tối 
đa; huyện Hữu Lũng phấn đấu nâng cấp lên đô thị loại IV, đối với tiêu chí đô thị 
loại IV còn một số chỉ tiêu hiện tại chưa đạt, cần phải quan tâm đầu tư nâng cấp, 
cải tạo đặc biệt là quy mô dân số, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, 
cây xanh, hạ tầng xã hội; 

- Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm đạt được: 91,5 điểm (Bảng Phụ lục 01 
kèm theo). 

2.2. Kế hoạch phát triển đô thị 

a) Giai đoạn năm 2019 - 2025 

- Đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt điểm lên đô thị loại IV; 

- Quy mô dân số dự kiến phấn đấu đến 2025 là 25.000 người; 

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông; thoát 
nước thải, xử lý nước thải, xử lý và tái chế rác thải, giải quyết ô nhiễm môi trường 
trong khu vực đô thị; nghĩa trang, nhà tang lễ, cây xanh công viên...; 

- Triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, các khu 
chức năng, các dự án đầu tư. Ưu tiên các dự án có tầm quan trọng tác động đến 
chiến lược phát triển kinh tế của đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch; 

- Diện tích theo quy hoạch mở rộng: Nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây 
dựng thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 với quy mô diện tích 948 
ha, chưa đạt chuẩn đơn vị hành chính thị trấn theo Nghị quyết số 
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1211/2016/UBTVQH13 là 1.400 ha trở lên; cần triển khai lập điều chỉnh nhiệm vụ 
quy hoạch với quy mô diện tích đạt 1.400 ha trở lên và phù hợp với đề án điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị trấn; 

- Lập đề án đề nghị công nhận là đô thị loại IV (thị trấn thuộc huyện); 

- Lập đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, sáp nhập xã Sơn Hà, một 
phần diện tích xã Hồ Sơn, một phần diện tích xã Đồng Tân vào thị trấn Hữu Lũng. 

b) Giai đoạn 2025- 2030 

Trình Đề án nâng loại đô thị thị trấn Hữu Lũng lên đô thị loại IV; Tiếp tục 
đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt điểm tối đa lên đô thị loại IV. 

c) Tầm nhìn từ 2030 – 2035 

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện đạt điểm tối đa các tiêu chí đô thị loại IV. 

d) Hướng phát triển không gian đô thị 

- Hướng phát triển về phía Đông và Đông Nam đến khu vực tiếp giáp cao 
tốc Bắc Giang Lạng Sơn gồm các xã Sơn Hà, Đồng Tân, Hồ Sơn; 

- Hướng phát triển về phía Bắc mở rộng về phía xã Đồng Tân; 

- Hướng phát triển về phía Nam mở rộng về phía xã Minh Sơn. 

đ) Các chỉ tiêu chính phát triển đô thị theo chuẩn loại IV 

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo). 

e) Danh mục các dự án ưu tiên 

Trên địa bàn thị trấn có 06 dự án phát triển các khu đô thị, phù hợp với định 
hướng quy hoạch chung xây dựng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

2. Các khu vực còn lại theo tên gọi cũ là thị tứ (đô thị hình thành mới) 

2.1. Khu vực Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng 
- Diện tích hiện trạng 150,0 ha; dân số hiện trạng 1.600 người. 
- Định hướng phát triển: phía tây xã Vân Nham và phía Đông xã Vân Nham, 

phát triển về các xã Minh Tiến, Đô Lương.  
- Nhập xã Vân Nham và Đô Lương hình thành xã mới là xã Vân Nham với 

diện tích 36,53 km2, dân số 8.665 người. 
2.2. Khu vực Bắc Lệ, xã xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng  
- Diện tích hiện trạng (toàn xã): 4.308 ha.  
- Dân số hiện trạng: Dân số toàn xã 7.150 người; dân số thôn Bắc Lệ (khu 

Trung tâm khoảng 1.200 người, định hướng phát triển khu trung tâm đến năm 
2030 dân số đạt 3.500 người). 

- Định hướng phát triển: phía Bắc, phía Nam và Phía Đông Nam xã Tân 
Thành nằm dọc các trục đường tỉnh lộ 245 và đường huyện ĐH97 và khu vực thôn 
Bắc Lệ (khu trung tâm gồm có chợ Bắc Lệ, ga Bắc Lệ và đền Bắc Lệ).  

3.  Kế hoạch phát triển đô thị 

- Giai đoạn từ năm 2020 - 2025: Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển toàn 
diện về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường ...theo mức 
tối thiểu của các tiêu chí đô thị loại V; 
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- Giai đoạn từ năm 2025 - 2030: Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát 
triển toàn diện về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường 
...cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; 

- Giai đoạn từ năm 2030 - 2035: Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành các 
tiêu chí nâng cấp đô thị và lập Đề án công nhận đô thị loại V; rà soát theo các tiêu 
chí đô thị loại V để có cơ sở xem xét, đề xuất đô thị nâng loại V trong giai đoạn 
sau năm 2035. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Khái toán vốn đầu tư 

- Khái toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội đối với các dự án ưu tiên phát triển đô thị (Chưa bao gồm chi phí 
giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, chi phí xây thô đối với nhà ở): 992,84 tỷ 
đồng (Có phụ lục 4 kèm theo). 

- Khái toán kinh phí thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang 
các đô thị hiện hữu. 

 + Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật tính bằng 30% định mức xây mới, cụ thể: 
6,53 tỷ đồng x 30% = 1,959 tỷ đồng. 

+ Vùng lõi thị trấn Hữu Lũng cần chỉnh trang: 150 ha x 1= 150 ha. 

+ Tổng chi phí chỉnh trang đô thị: 150 ha x 1,959 tỷ đồng = 293,85 tỷ đồng.  

- Tổng mức đầu tư: 992,84 tỷ đồng + 293,85 tỷ đồng = 1.286,69 tỷ đồng. 

2. Phân bổ nguồn lực thực hiện 

- Đối với các dự án ưu tiên phát triển đô thị, ưu tiên sử dụng nguồn vốn xã 
hội hóa (thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị). 

- Đối với các dự án chỉnh trang đô thị ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách, 
nguồn vốn vay dài hạn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước với lãi xuất ưu 
đãi và các nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có lợi thế về 
thương mại, bất động sản.  

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đô thị (06 nhóm giải 
pháp). 

1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch 

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, thực hiện thiết kế các đồ án 
quy hoạch đạt chất lượng tốt, có tầm nhìn đảm bảo phát triển đô thị bền vững, là cơ 
sở để thu hút đầu tư xây dựng. 

- Đối với các chủ đầu tư (nguồn vốn doanh nghiệp) được giao tổ chức lập 
quy hoạch cần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lựa chọn các các đơn vị 
tư vấn có đủ năng lực. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch. 

2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý quy hoạch 
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Các thiết chế quản lý, bộ máy nhân sự, nguồn nhân lực, cơ chế vận hành cho 
các cơ quan quản lý quy hoạch, tăng cường năng lực quản lý của chính quyền đô 
thị. 

3. Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư 

Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, 
công nghiệp để phát triển đô thị đồng thời có kế hoạch thu hút đầu tư vào các khu 
đô thị tại thành phố, thị trấn theo định hướng phát triển đô thị; kêu gọi đầu tư các 
dự án thuộc chương trình kết cấu hạ tầng. 

4. Nhóm giải pháp về phát triển thị trường bất động sản 

Đẩy mạnh hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để điều tiết thị trường và 
tăng nguồn thu cho ngân sách. Sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất một cách 
hợp lý. Xây dựng chính sách tài chính đất đai phù hợp để khuyến khích sử dụng 
đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường, khuyến khích đầu tư các ngành nghề sử dụng ít 
đất nhưng tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động. Đảm bảo khai thác tốt 
các quỹ đất đô thị có lợi thế về thương mại dịch vụ, du lịch, đất ở đô thị. 

5. Nhóm giải pháp về nguồn vốn 

- Kêu gọi thu hút vốn đầu tư (vốn xã hội hóa, vốn hỗn hợp, vốn hợp pháp 
khác...) đối với các các dự án ưu tiên phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 
về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hình thành các khu đô thị mới cần các nguồn 
vốn lớn, sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp với các hình thức đầu tư như đối tác 
công tư (PPP), dự án có sử dụng đất...; 

- Cân đối các nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh, ngân sách trung ương, vốn 
từ các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế như ADB, WB,…; các nguồn vốn 
tài trợ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, các nguồn thu khác để đầu tư xây 
dựng chỉnh trang đô thị; huy động nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng 
sống trong các khu dân cư. Vận động Nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực vào 
phát triển hạ tầng đô thị: Tạo quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng, trồng và 
chăm sóc cây xanh ở nơi cư trú, tham gia đóng góp vật liệu, ngày công vào xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, đường khu dân cư, hệ thống thoát nước, điện 
chiếu sáng ngõ phố,… 

6. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án xã hội hóa: Ưu đãi về giá cho 
thuê, xây dựng cơ sở vật chất;  

- Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng công trình hạ tầng như: Quy 
định cụ thể danh mục khuyến khích đầu tư công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 
thuật; chính sách ưu đãi về tài chính; khuyến khích lựa chọn các nhà đầu tư uy tín, 
có năng lực; nghiên cứu quy chế quản lý thu hút, khuyến khích đầu tư để tạo sự 
minh bạch, cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững; khuyến khích thực hiện các 
dự án theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng ban nghành và UBND các xã, thị trấn tổ 
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chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị huyện Hữu Lũng. 

- Rà soát danh mục các đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn cần điều 
chỉnh quy chỉnh quy hoạch.  

- Tham mưu giúp UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và 
định kỳ việc triển khai kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thầm quyền phê 
duyệt. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển 
đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại đô thị được nâng loại; mở rộng phạm vi hành 
chính. 

- Tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 
Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung 
xây dựng; lập đề án công nhận loại đô thị; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, 
thành lập đô thị trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Hướng dẫn cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu 
tư xây dựng phát triển đô thị theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn rà soát đánh giá hiệu 
quà sử dụng đất tại khu vực đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị 

4. Các Phòng ban ngành liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp 
nghiên cứu, xây dựng cơ chế triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến 
quản lý phát triển đô thị. 

5. UBND các xã, thị trấn Hữu Lũng 

Chủ động tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng phát triển các khu trung tâm, 
đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi 
tiết thuộc địa phương quản lý. 

Yêu cầu các Phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 
quan định kỳ 6 tháng, hằng năm (trước ngày 10/7 và 10/01 của năm sau), các cơ 
quan, đơn vị đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về 
UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở 
Xây dựng tỉnh Lạng Sơn./. 

 
   Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng tỉnh (B/c); 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT huyện; 
- C, PVP UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Bùi Quốc Khánh 
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