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Ngày 25/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ 
chức cuộc họp xem xét phương án quy hoạch và đầu tư các dự án: Khu đô thị 
sinh thái nghỉ dưỡng Nà Chuông – Bình Cằm; Khu đô thị mới Kosy Green Park 
Lạng Sơn và Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hồ Lẩu 
Xá. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao 
Lộc và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (đơn vị đề xuất thực hiện các dự 
án). 

Sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và 
đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất phương án quy hoạch, ý kiến của các cơ quan liên 
quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của 
lãnh đạo Tập đoàn FLC, cũng như sự chủ động, tích cực của Tập đoàn đã phối 
hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh trong việc khảo sát địa điểm, làm cơ sở lập 
đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, ngoài 02 vị trí 
được UBND tỉnh giới thiệu để đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Nà 
Chuông – Bình Cằm, Khu đô thị mới Kosy Green Park Lạng Sơn, Tập đoàn còn 
nghiên cứu thêm vị trí quy hoạch Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vui 
chơi giải trí tại hồ Lẩu Xá, xã Mai Pha, các ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch có 
điểm độc đáo, hiện đại, thân thiện với môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực; 
qua xem xét các phương án quy hoạch các khu đô thị được thực hiện trên địa 
bàn sẽ góp phần khắc phục các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của 
thành phố Lạng Sơn chưa đạt của đô thị loại 2, định hướng phát triển lên đô thị 
loại 1 trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Lạng Sơn chưa có chương 
trình, kế hoạch phát triển đô thị để định hướng cho các nhà đầu tư nghiên cứu 
nên đang có sự chồng chéo giữa các dự án do Tập đoàn FLC và một số nhà đầu 
tư khác đề xuất. 

Quan điểm nhất quán của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong khuôn 
khổ luật pháp cho phép để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong đó có Tập 
đoàn FLC triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, 
trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và mục tiêu phát triển kinh tế - 
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xã hội địa phương. Để đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khả thi và nâng cao hiệu quả 
đầu tư của các dự án dự án, UBND tỉnh thống nhất xem xét từng đề xuất dự án 
của Tập đoàn FLC, cụ thể như sau: 

1. Phương án quy hoạch Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vui chơi 
giải trí hồ Lẩu Xá. 

Đề xuất dự án với mục tiêu xây dựng một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, 
kết hợp hài hòa với điều kiện tự nhiên cảnh quan thiên nhiên phục vụ nhu cầu 
cấp thiết của người dân, nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của khu vực cũng 
như các khu vực khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Lạng 
Sơn cơ bản phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 
năm 2025, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất của 
thành phố Lạng Sơn. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương cho Tập đoàn FLC 
đề xuất đầu tư dự án và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 
Tập đoàn, cụ thể như sau: 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Giao 
thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát các đồ án quy hoạch 
liên quan, hướng dẫn Tập đoàn FLC tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy 
hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

- Phương án quy hoạch cần đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cập 
nhật tuyến nối đường Hùng Vương sang xã Quảng Lạc và hướng tuyến dự án 
BT Hùng Vương với Quốc lộ 1A (Sở Giao thông vận tải đang nghiên cứu) để 
đảm bảo kết giao thông đối nội và đối ngoại phù hợp; giữ nguyên hiện trạng địa 
hình, cảnh quan khu vực đồi núi đất và rừng phòng hộ, chỉ tác động vào phần 
diện tích đất nương ven đồi và khu vực trũng thấp (ruộng). 

2. Khu đô thị mới Kosy Green Park Lạng Sơn 

Đề xuất dự án phù hợp với định hướng quy hoạch là Khu đô thị mới Nam 
Hoàng Đồng theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 05/8/2010. Tuy 
nhiên khu vực đề xuất hiện nay trùng với chủ trương của UBND tỉnh đã giao cho 
Công ty Cổ phần Kosy tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Kosy 
- Green Park trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định 
số 500/QĐ-UBND ngày 18/3/2019; diện tích trùng lấn khoảng 61,5 ha; về cơ 
cấu đất quy hoạch tương đồng nhau, gồm: Đất công cộng; cây xanh; giáo dục; 
nhà ở xã hội; đất ở liền kề, Shophouse; đất ở biệt thự. 

Qua các ý kiến thảo luận nhận thấy dự án có phạm vi nghiên cứu rộng, 
tổng thể hơn, ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch có điểm độc đáo, hiện đại, thân 
thiện với môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực; đã khảo sát, nghiên cứu kỹ 
lưỡng các yếu tố về đặc điểm tự nhiên, khí hậu, địa lý, văn hóa, xã hội, tận dụng 
tốt các lợi thế về mối liên hệ vùng, kết nối giao thông, địa hình, cảnh quan khu 
vực, đồng thời khắc phục được hạn chế của khu vực, đưa ra các giải pháp tối ưu 
phù hợp với định hướng quy hoạch chung, UBND tỉnh thống nhất chủ trương 
cho Tập đoàn FLC nghiên cứu lập quy hoạch với nội dung cụ thể như sau: 

- Đồng ý cho Tập đoàn FLC tiếp tục lập quy hoạch chi tiết dự án với quy  
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mô 97,22ha trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 
500/QĐ-UBND quy mô 78,86ha và lập nhiệm vụ quy hoạch bổ sung đối với 
phần mở rộng về phía Nam với quy mô 18,36ha, để có cơ sở lập, trình thẩm định 
phê duyệt quy hoạch theo quy định. 

- Phương án quy hoạch cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát điều chỉnh một số 
nội dung sau: 

+ Phương án kết nối đồng bộ về hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, 
kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự án Nam Hoàng Đồng I và khu dân cư 
hiện trạng; 

+ Đưa ra được biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ hệ quả 
của việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đối với các hộ gia đình có nguồn sống 
trực tiếp từ nông nghiệp. 

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng khu đô thị xanh thân thiện với môi 
trường tạo sự gắn kết với cảnh quan thiên nhiên khu vực, nâng cao điều kiện và 
chất lượng sống cho cư dân. 

+ Phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ di tích cấp quốc gia đối với 
khu vực danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc. 

+ Tạo cảnh quan môi trường sinh thái, có giải pháp xử lý triệt để không để 
nguồn nước thải của dự án chảy ra suối Ngọc Tuyền. 

- Trên cơ sở quy hoạch do các đơn vị lập, UBND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn 
phương án tối ưu nhất để phê duyệt quy hoạch làm cơ sở để các đơn vị chính 
thức đề xuất dự án theo trình tự thủ tục quy định của Luật Đầu tư. 

3. Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Nà Chuông - Bình Cằm 

Đề xuất phương án cơ bản quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển 
về khu vực phía Đông của thành phố Lạng Sơn, ý tưởng quy hoạch tạo nên một 
khu đô thị sinh thái hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa với điều kiện tự nhiên - 
cảnh quan thiên nhiên phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân, thu hút khách 
du lịch trong nước cũng như nước ngoài. Tuy nhiên đề xuất dự án có quy mô 
vượt ra ngoài ranh giới quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn, chồng chéo với 
đề xuất dự án của một số nhà đầu tư khác, do đó chưa đủ cơ sở để nghiên cứu,  
lập quy hoạch. 

Để xác định phạm vi, quy mô cụ thể của Khu đô thị này nhằm giới thiệu 
cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án, lập quy hoạch, UBND tỉnh giao 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành 
phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đô 
thị trong thời gian tới, nhu cầu thị trường bất động sản, thị trường du lịch, căn cứ 
vào định hướng quy hoạch, quỹ đất hiện có, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện hạ 
tầng, khả năng kết nối... để xác định cụ thể quy mô, phạm vi dự án Khu đô thị 
sinh thái nghỉ dưỡng Nà Chuông - Bình Cằm với diện tích khoảng từ 600ha – 
700ha (trong đó bao gồm cả diện tích quy hoạch một số khu chức năng đã được 
phê duyệt). Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 05/4/2019 để 
giới thiệu cho các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn FLC. 
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4. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn 
đơn vị đề xuất lập quy hoạch và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự án thực 
hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, GTVT,  
  TN&MT, NN&PTNT; 
- UBND thành  phố Lạng Sơn; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty CP Tập đoàn FLC; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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