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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Hữu Lũng. 
  

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 35/BQLDA ngày 23/02/2022 của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng về xin ý kiến với các dự án Khu 

tái định cư, dân cư xã Đồng Tân và khu dân cư xã Yên bình, huyện Hữu Lũng, sau 

khi rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn chung về 

một số vấn đề vướng mắc về công tác quy hoạch trong quá trình thực hiện Luật 

Xây dựng 2014 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 như sau: 

1. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn 

mới và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn: Hiện nay Luật Xây dựng năm 

2014 không quy định về nội dung này. Tuy nhiên, đối với các dự án nằm ngoài đô 

thị, ngoài khu chức năng đặc thù thuộc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 

nếu phù hợp quy hoạch ngành nhưng không phù hợp với quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới thì phải tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng; 

đối với các dự án không phù hợp quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thì phải 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước khi lập dự án đầu tư xây dựng; việc điều chỉnh 

này cần phải được xem xét cụ thể cho từng dự án, phải có báo cáo và được cấp có 

thẩm quyền xem xét, chấp thuận. 

2. Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 

2009 không có loại hình “quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình” do đó 

không có cơ sở để quy định chi tiết về việc lập, thẩm định và phê duyệt (thỏa 

thuận) quy hoạch tổng mặt bằng. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, theo đó đối với dự án đầu tư xây dựng công 

trình có quy mô nhỏ (dưới 05ha) do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện thì có thể lập 

dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt 

bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung 

thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng 

kỹ thuật và phù hợp với không gian kiến trúc với khu vực xung quanh. Do vậy. bản 

vẽ tổng mặt bằng phải phù hợp với quy hoạch phân khu và là một thành phần trong 

nội dung thiết kế cơ sở do đó sẽ được thẩm định và phê duyệt cùng dự án đầu tư 

xây dựng.  
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3. Đối chiếu với nội dung văn bản của UBND huyện 

Dự án Khu dân cư xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng dự kiến đầu tư với quy mô 

khoảng 3,0 ha, thuộc thôn Đồng Xa, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, UBND huyện 

đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở lập  dự án đầu tư xây dựng, căn 

cứ  khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, 

đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô nhỏ (dưới 05ha) do một chủ 

đầu tư tổ chức thực hiện thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập 

quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công  trình, giải 

pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch 

phân khu xây dựng hoặc giấy phép quy hoạch; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ 

thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực. Do vậy bản vẽ tổng mặt bằng là 

một thành phần trong nội dung thiết kế cơ sở, do đó sẽ được thẩm định và phê 

duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng. Ngoài ra, ngày 03/6/2022, Bộ Xây dựng đã có 

Văn bản số 1985/BXD-PC về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, 

theo đó tại dự thảo Nghị định kèm theo đã có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 4, 

khoản 5, bổ sung khoản 5a, khoản 5b vào sau khoản 5 Điều 10 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, tại nội 

dung dự thảo Nghị định đã bổ sung trường hợp được lập quy hoạch tổng mặt bằng, 

bao gồm: dự án do một chủ đầu tư thực hiện, có quy mô sử dụng đất dưới 5  ha 

(dưới 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, dưới 10ha đối với cơ sở 

sản xuất công nghiệp) trong khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt; 

công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, được xác 

định theo quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt. Tuy nhiên, tại thời điểm Nghị định 

chưa được Chính phủ ban hành, UBND huyện đề xuất lập đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng dự án Khu dân cư xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng là phù hợp và đảm bảo 

làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.  

Dự án Tái định cư, dân cư xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng có quy mô tổng 

dự án là 3,0ha, trong đó: 2,7ha thuộc đồ án Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng 

đến năm 2035, tỷ lệ 1/500 và 0,3ha thuộc Quy hoạch chung xây dựng xã Đồng 

Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nhận thấy dự án có khoảng 90% diện tích 

nằm trong Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng đến năm 2035, do vậy việc đề xuất 

lập quy hoạch chi tiết là cần thiết và cần xem xét những nội dung sau: Xác định 

các chỉ tiêu theo Luật Quy hoạch đô thị, việc lập quy hoạch chi tiết cần lưu ý đến 

tên gọi của đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng theo quy định hiện 

hành, diện tích 0,3ha cần được đảm bảo phù hợp với định hướng đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng xã Đồng Tân.  

Ngoài ra, ngày 03/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1985/BXD-PC về 
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việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đó tại dự thảo Nghị định 

kèm theo đã có hướng dẫn 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: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4,  bổ sung 

khoản 5, khoản 6 Điều 14 như sau: 

“3. Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, khi thực hiện đầu tư xây 

dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết rút gọn (gọi là quy 

hoạch tổng mặt bằng) đối với lô đất lập dự án để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây 

dựng. 

4. Các trường hợp được lập quy hoạch tổng mặt bằng, bao gồm: dự án do một 

chủ đầu tư thực hiện, có quy mô sử dụng đất dưới 5 ha (dưới 2 ha đối với d ự án đầu 

tư xây dựng nhà ở chung cư; dưới 10ha đối với cơ sở sản xuất công nghiệp) trong 

khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc tại địa bàn thị trấn, đô thị 

mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại V đã có quy hoạch chung 

được phê duyệt; công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có quy mô sử dụng đất dưới 10 

ha, được xác định theo quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch 

có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay dự thảo Nghị định nêu trên chưa được 

Chính phủ ban hành do vậy việc lập quy hoạch chi tiết là phù hợp tại thời điểm 

hiện nay. 

Sở Xây dựng có ý kiến với nội dung như trên, đề nghị UBND huyện Hữu 

Lũng nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành./. 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- Các phòng CM;   

- Website Sở Xây dựng;   

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.   

- Các phòng CM;   

  Nguyễn Duy Đông 
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