
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Sa Pa, ngày      tháng 5 năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Giàng Tra,  

xã Sa Pả, huyện Sa Pa (phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 

 

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 Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ -CP 
ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 
dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 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 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban 
hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng"; 

Căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; 

Căn cứ Văn bản số 4480/UBND-QLĐT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về 
việc hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Lào 
Cai phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa 
Pa; 

Căn cứ Văn bản số 879/UBND-QLDT ngày 08/4/2022 của UBND thị xã Sa 

Pa về việc xem xét chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu dân cư tổ 
7, thị xã Sa Pa; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Giàng Tra, 
phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. 



Căn cứ Văn bản số 1023/UBND-QLDT ngày 24/5/2022 của UBND thị xã Sa 
Pa về việc xem xét chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư 
thôn Giàng Tra, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. 

Căn cứ Biên bản họp xin ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục 
bộ Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa (nay là 
phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) ngày 27/4/2022. 

Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa tại Tờ trình số 93/TTr-

QLĐT ngày 24/5/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn 
Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa (phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) với nội dụng 

sau: 

1. Lý do, sự cần thiết điều chỉnh. 

Vị trí xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hàm Rồng, ga 
trung chuyển rác thải được xác định trong đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư 
thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa (nay là phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) tại 
Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai với diện 
tích xây dựng là: Đất xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hàm 
Rồng (ký hiệu HC-CC) 12.371,79m2, chiều cao xây dựng công trình 12,5m; đất 

xây dựng ga rác (ký hiệu GR1) 100m2. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hoá nhanh kéo 
theo lượng rác thải sinh hoạt tăng cao do đó diện tích ga rác trên không còn đáp 
ứng được nhu cầu tập kết, phân loại rác thải sinh hoạt trước khi đưa đi xử lý. Bên 
cạnh đó trong quá trình thiết kế xây dựng trụ sở trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND 
phường Hàm Rồng với quy mô 03 tầng + mái dốc theo quy hoạch chỉ được cao 
12,5m sẽ gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cùng công năng của trụ sở làm việc. Do 
vậy, việc điều chỉnh và mở rộng ga trung chuyển rác thải, điều chỉnh chiều cao xây 

dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hàm Rồng là cần thiết. 

2. Vị trí, ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch. 

a) Vị trí: Thuộc Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, 
huyện Sa Pa (nay là phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa).  

b) Ranh giới: Theo bản vẽ kèm theo.  

3) Nội dung điều chỉnh cục bộ. 

a) Quy hoạch sử dụng đất: 

- Điều chỉnh một phần đất lâm nghiệp (ký hiệu LN2) với diện tích 865,78 

m² và điều chỉnh một phần đất taluy với diện tích 145 m² thành đất điểm thu 
gom rác (ký hiệu GR1). 

- Diện tích đất lâm nghiệp (ký hiệu LN2) sau điều chỉnh: 2.073,44 m² 

- Tổng diện tích đất điểm thu gom rác (ký hiệu GR1) sau điều chỉnh: 
1.110,78 m². 

b) Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng sau điều chỉnh: 

Điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa của lô đất đất hành chính - công 

cộng (ký hiệu HC-CC) lên 15m. 



4. Các nội dung khác 

Thực hiện theo Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND 
tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, 
huyện Sa Pa. 

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh được duyệt, UBND phường Hàm 
Rồng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn 

biết và thực hiện quy hoạch. 

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND phường 
Hàm Rồng và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định. 

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô 
thị, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  
- TT. TU, UBND thị xã; 

- Sở GTVTXD Lào Cai;  
- Các phòng: QLĐT, TNMT; 
- Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã; 

- UBND phường Hàm Rồng; 
- CVP, PCVP Đạt, CVBách; 
- Lưu VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Vương Trinh Quốc  
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