
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 16/8/2020 Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện Hữu Lũng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện, 

báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500, với nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng 

nghỉ Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn; Địa chỉ: số 

229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Vị trí địa lý và giới hạn quy hoạch:  

Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng nằm về phía Đông Nam huyện Hữu Lũng, cách 

trung tâm thị trấn Hữu Lũng khoảng 3,5km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận thôn 

Tân Hoa, xã Hồ Sơn, nằm hai bên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, ranh giới 

được giới hạn như sau: 

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây giáp Trường THCS xã Hồ Sơn, UBND xã Hồ Sơn, ĐT 242. 

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp. 
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+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp, cách nút giao cao tốc vào trung tâm thị 

trấn khoảng 550m. 

5. Quy mô, tính chất: 

5.1. Sản phẩm dịch vụ cung cấp: 

Sửa chữa ô tô vào trạm dừng nghỉ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày của lái xe; kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, bán buôn, bán lẻ tổng hợp; xăng dầu. 

5.2. Công suất thiết kế: Đầu tư 02 Trạm dừng nghỉ loại I, với công suất thiết 

kế mỗi trạm như sau: 

- Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô vào trạm dừng nghỉ: 10.000 lượt xe/năm. 

- Bán buôn, bán lẻ tổng hợp (hàng tiêu dùng hàng ngày): 25.000 sản 

phẩm/năm. 

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại I, gồm: Xăng RON 95: 1.000 m3/năm; 

Xăng sinh học E5: 500 m3/năm; Dầu: 2.000 m3/năm. (Dung tích bể chứa xăng dầu 

của cây xăng là 180 m3). 

- Kinh doanh dịch vụ ăn, uống: 20.000 lượt người/năm. 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho lái xe: 5.000 lượt người/năm.  

5.3. Quy mô dân số, đất đai lập quy hoạch: 

- Quy mô dân số dự kiến: khoảng 500 người. 

- Diện tích sử dụng đất: 12,578 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tại Quyết định số 439/QĐ-UBND là 9,920 ha. 

+ Diện tích hành lang đường cao tốc là 1,058 ha. 

+ Diện tích đường cao tốc là 1,600 ha. 

Tính chất khu quy hoạch: Là Trạm dừng nghỉ loại I trên truyến cao tốc Hà Nội 

- Lạng Sơn. 

6. Tổ chức không gian quy hoạch: 

6.1. Các khu chức năng chính: 

- Xây dựng mới 02 Trạm dừng nghỉ loại I, gồm các hạng mục:  

- Đất xây dựng công trình (Khu bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; Dịch vụ thương 

mại tổng hợp (Bán buôn, bán lẻ tổng hợp, giới thiệu sản phẩm); Dịch vụ ăn uống, 

giải khát; Vệ sinh công cộng; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại I; Dịch vụ lưu 

trú ngắn ngày, trạm y tế): 7.118 m2 (theo hồ sơ sơ tuyển tại Quyết định số 

1119/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

- Đất bãi đỗ xe: 21.950 m2 (19.520 m2 theo Quyết định số 439/QĐ-UBND, 

ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 2.430 m2 nằm hành lang đước cao tốc).  

- Khuôn viên cây xanh: 31.923 m2 (29.853 m2 theo Quyết định số 439/QĐ-

UBND, ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 2.070 m2 nằm hành lang đước 

cao tốc).  
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- Đất giao thông, sân, đường nội bộ: 29.709 m2 (23.629 m2 theo Quyết định 

số 439/QĐ-UBND, ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 6.080 m2 nằm hành 

lang đước cao tốc).  

- Đất taluy đào, đắp: 19.080 m2 

6.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

- Tổ chức trạm dừng nghỉ theo hai chiều của tuyến cao tốc đảm bảo an toàn 

giao thông, đáp ứng yêu cầu dừng nghỉ tốt nhất cho hành khách và các phương tiện 

giao thông đường bộ. 

- Bố trí các công trình dịch vụ hợp khối tạo công trình bề thế, tiết kiệm đất 

xây dựng, tạo điểm nhấn kiến trúc khu vực. 

- Giảm thiểu tối đa bụi và tiếng ồn giao thông. 

- Khu vực kho bãi, Trạm xăng dầu bố trí hợp lý theo quy định hiện hành, 

đảm bảo thuận tiện cho việc PCCC. 

7. Quy hoạch sử dụng đất: Chỉ tiêu sử dụng đất: 

- Công trình công cộng, dịch vụ thương mại: mật độ xây dựng 40%; tầng cao 

2 tầng, khoảng lùi công trình ≥ 10,0m so với block ngăn cách giữa bãi xe và các 

công trình dịch vụ. 

- Nhà xưởng, Trạm xăng bố trí cách xa khu dịch vụ khoảng 50÷ 60m đảm 

bảo vệ sinh và môi trường. 

 - Tổ chức trồng cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan, tạo không gian xanh 

cho khu vực, cải thiện môi trường. 

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích Tỷ lệ Ghi chú

(m2) (%)

A Diện tích điều chỉnh quy hoạch 125.780,0 100,0

I Diện tích tại QĐ 439 99.200,0 78,9

1 Đất xây dựng công trình 7.118,0 5,7 Các CT trạm dừng nghỉ

2 Đất bãi xe 19.520,0 15,5  xe con, xe khách, xe tải

3 Đất khuôn viên cây xanh 29.853,0 23,7 bao gồm cây xanh cách ly

4 Đất giao thông, sân, đường nội bộ 23.629,0 18,8 bao gồm sân các công trình

5 Đất taluy đào, đắp 19.080,0 15,2

II Đất hành lang đường cao tốc 10.580,0 8,4

1 Đất bãi xe 2.430,0 1,9

2 Đất cây xanh 2.070,0 1,6

3 Đất đường nội bộ 6.080,0 4,8

III Đất đường cao tốc 16.000,0 12,7
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Bảng chi tiết sử dụng đất (Trạm dịch vụ phía Đông tuyến cao tốc) 

 

STT K. hiệu Chức năng Diện tích MĐXD T. cao HSSDĐ Q. mô 

      (m2) (%) (tầng) (lần) m2 sàn 

   Diện tích quy hoạch 55.400,0        

A  Diện tích tại QĐ439 49.600,0        

I  Đất XD công trình 3.559,0        

1 DVTH Nhà dịch vụ tổng hợp 2.250,0 100 2 2,0 4.500 

2 ONV Nhà ở CB-Nhân viên 272,0 100 2 2,0 544 

3 XSCX Xưởng sửa chữa, B,D 225,0 100 1 1,0 225 

4 Tr. X Trạm cấp xăng, dầu 500,0 100 1 1,0 500 

5 WC Khu vệ sinh chung 220,0 100 1 1,0 220 

6 YT Trạm y tế 72,0 100 1 1,0 72 

7 BV Bảo vệ 20,0 100 1 1,0 20 

II ( P ) Bãi đỗ xe 9.280,0     

III ( CX ) Đất cây xanh 14.563,0 5  0,5  

IV  Đất giao thông, sân, 11.800,0     

   đường nội bộ         

V   Đất ta luy đào, đắp 10.398,0         

B    5.800,0        

1 ( P ) Bãi đỗ xe 1.790,0        

2 ( CX ) Cây xanh 1.110,0        

3   Đường nội bộ 2.900,0         

 

Bảng chi tiết sử dụng đất (Trạm dịch vụ phía Tây tuyến cao tốc) 

 

STT K.hiệu Chức năng Diện tích MĐXD T. cao HSSDĐ Q. mô 

      (m2) (%) (tầng) (lần) m2 sàn 

   Diện tích quy hoạch 54.380,0        

A  Diện tích tại QĐ439 49.600,0        

I  Đất XD công trình 3.559,0        

1 DVTH Nhà dịch vụ tổng hợp 2.250,0 100 2 2,0 4.500 

2 ONV Nhà ở CB-Nhân viên 272,0 100 2 2,0 544 

3 XSCX Xưởng sửa chữa, B,D 225,0 100 1 1,0 225 
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4 Tr. X Trạm cấp xăng, dầu 500,0 100 1 1,0 500 

5 WC Khu vệ sinh chung 220,0 100 1 1,0 220 

6 YT Trạm y tế 72,0 100 1 1,0 72 

7 BV Bảo vệ 20,0 100 1 1,0 20 

II ( P ) Bãi đỗ xe 10.240,0        

III ( CX ) Đất cây xanh 15.290,0 5   0,5   

IV  Đất giao thông, sân, 11.829,0        

   đường nội bộ         

V   Đất ta luy đào, đắp 8.682,0         

B    4.780,0        

1 ( P ) Bãi đỗ xe 640,0        

2 ( CX ) Cây xanh 960,0        

3   Đường nội bộ 3.180,0         

8. Các công trình ưu tiên đầu tư  

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ trạm dừng nghỉ theo quy hoạch được phê duyệt. 

- Công trình dịch vụ: Đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ khu nghỉ, khu 

bảo dưỡng các phương tiện giao thông, cung cấp nhiên liệu và hệ thống cây xanh 

cảnh quan, cây xanh cách ly. 

9. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật  

9.1. Quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 

- Giao thông đối ngoại: Đường cao tốc chỉ giới đường đỏ 24,3m, bao gồm 4 

làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. 

- Giao thông nội bộ mặt đường rộng 8,0m, hè 10m một bên phía các công 

trình dịch vụ. 

- Bãi đỗ xe: Tổng diện tích 2,195 ha 

9.2. Chuẩn bị kỹ thuật (san nền): 

Nguyên tắc thiết kế: 

- Tôn trọng địa hình nền hiện trạng. 

- Xem xét các dự án đang triển khai trong khu vực. 

Cao độ xây dựng không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ, độ dốc san nền 

đảm bảo thuận lợi cho giao thông và thoát nước trong toàn khu vực  

9.3. Giải pháp thiết kế: 

- Cao độ khống chế được xác định theo cao độ đường cao tốc Hà Nội -  

Lạng Sơn, hướng dốc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.  
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- Cao độ lớn nhất HMax = 29.20m. 

- Cao độ nhỏ nhất HMin =18.40m. 

- Khu vực chủ yếu là đắp nền, chênh cao trung bình khoảng 7,0 m so với độ 

cao đường cao tốc. 

9.4. Thoát nước: 

- Giải pháp: Sử dụng hệ thống thoát nước chung. 

- Thoát nước mưa: Nước mưa được thu theo các hố ga dọc tuyến giao thông 

nội bộ dẫn tới miệng xả cống thoát nước chung. 

- Thoát nước bẩn sinh hoạt: Nước thải được xử lý qua bể tự hoại trước khi 

thoát vào hệ thống thoát nước chung. 

9.5. Vệ sinh môi trường.  

Rác thải được phân loại tại nguồn, bố trí các thùng rác tại nơi thuận tiện, 

được thu gom về trạm trung chuyển của thị trấn trong ngày và vận chuyển tới khu 

xử lý rác, xử lý chôn lấp theo quy định. 

9.6. Cấp nước: 

- Khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, dân cư sử 

dụng chủ yếu là nguồn nước ngầm. Trong giai đoạn trước mắt cần khoan thăm dò 

nguồn nước ngầm tại vị trí lập quy hoạch hoặc vùng lân cận phục vụ đồng thời tiến 

hành xét nghiệm chất lượng nước trước khi sử dụng, đảm bảo vệ sinh cấp nước cho 

khu quy hoạch. 

- Nhu cầu dùng nước: 174,0 m3/ng.đêm. 

- Giải pháp cấp nước: Bố trí mỗi bên 01 giếng khoan vận chuyển tới các bể 

nước ngầm dự trữ và bơm lên téc nước mái các công trình cấp nước cho công 

trình. 

 - Hệ thống cấp nước chữa cháy nằm trong phạm vi vùng đường ống cấp 

nước,  các trụ chữa cháy nổi, có tiết diện  100, bố trí các bể nước dự trữ và bơm 

tăng áp theo quy định khu vực trạm xăng dầu. 

9.7. Cấp điện: 

- Nguồn điện: sử dụng mạng lưới quốc gia điện áp 35kv thông qua trạm biến 

áp trung gian 110/35/22KV. 

- Nhu cầu dừng điện: Chọn công suất đặt trạm T1, Stba=500KVA. 

- Giải pháp cấp điện: Xây dựng mới lưới trung thế 35KV, trạm biến áp sử 

dụng trạm treo. Lưới hạ thế, chiếu sáng đi ngầm trong hào kỹ thuật. 

9.8. Hạ tầng viễn thông: 

- Khu vực quy hoạch hiện nay nằm trong hệ thống viễn thông của thị trấn 

Hữu Lũng và xã Hồ Sơn. Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về 

dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu. 
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- Mạng lưới hữu tuyến đi ngầm cùng hệ thống chiếu sáng khu vực trong hộp 

kỹ thuật sử dụng chung.  

10. Đánh giá tác động môi trường  

Đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch phải đưa ra các tác 

động của quá trình xây dựng và khi hoàn thành đi vào sử dụng đáp ứng các yêu cầu 

của môi trường sống. Đưa ra được biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp 

hợp lý để có thể kiểm soát, hạn chế các tác động đó đến chất lượng môi trường; 

Đảm bảo xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu chung của Trạm dừng nghỉ. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực 

hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỷ lệ 1/500 theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng khóa XX, kỳ 

họp thứ mười lăm thông qua ngày 09 tháng 4  năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyêṇ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- TAND, VKSND, THADS huyện; 

- Công an, BCH Quân sư ̣huyêṇ: 

- KBNN, Chi cuc̣ Thống kế, Chi cuc̣ Thuế huyêṇ; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Tuyến  
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