
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2133  /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Kết luận số 1127-KL/TU ngày 24/10/2019 của Tỉnh ủy về Kết 
luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 48; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng Emer Hill với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill. 

2. Tên Nhà đầu tư:  

2.1. Nhà đầu tư thứ nhất: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch 
Song Châu.  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh 
nghiệp 4900840538 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 01 
ngày 12/04/2019. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 138B, đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn. 

Đại diện theo pháp luật: Phạm Bích Ngọc; Giới tính: Nữ. 

Chức danh: Giám đốc. 

Sinh ngày: 29/02/1992            Dân tộc: Tày            Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh thư nhân dân số: 082219927, do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp, 
ngày 08/7/2013. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4/13 đường Bà Triệu, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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Chỗ ở hiện tại: Số 61 đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Nhà đầu tư thứ hai: Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 
lên, mã số doanh nghiệp 0100512717 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/1993, đăng 
ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/12/2017. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Trần Thành Vinh; Giới tính: Nam. 

Chức danh: Tổng Giám đốc. 

Sinh ngày: 11/8/1957       Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh thư nhân dân số: 012039371, do Công an thành phố Hà Nội 
cấp, ngày 13/8/2012. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 40E Giảng Võ, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

3. Mục tiêu dự án: Khai thác hiệu quả tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và 
văn hóa khu vực thác Soong Cau, suối Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho hoạt 
động du lịch, nghỉ ngơi và giải trí; góp phần phát triển nhanh và bền vững thành 
phố Lạng Sơn và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Lạng Sơn; 
quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quy mô dự án 

a) Công suất thiết kế: Đầu tư khu du lịch sinh thái đáp ứng phục vụ số 
khách lưu trú và vãng lai đến khu vực cao nhất vào khoảng từ 900-1.200 
người/ngày và khoảng 147 – 209 nghìn người/năm. 

b) Quy mô kiến trúc xây dựng:  

TT Tên hạng mục 
Diện 

tích đất 
(m2) 

Diện 
tích 
XD 
(m2) 

Số 
tầng 

Diện 
tích 
sàn 
(m2) 

Số hạng 
mục xây 
dựng (số 

lượng 
nhà) 

Tổng 
diện 
tích 
XD 
(m2) 

Tổng 
diện 
tích 
sàn 
(m2) 

1 
Khu đón tiếp và bãi 
để xe 10.000 250 1 250 1 250 250

2 Khu trung tâm 18.000 3.950 10.350  10.350 10.350

- 
Trung tâm điều 
hành, khách sạn 

6.500 2.450 3 7.350 1 7.350 7.350

- 
Khu hội họp, ẩm 
thực, lễ hội 

8.000 750 2 1.500 1 1.500 1.500

- 
Khu điều dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe 

3.500 750 2 1.500 1 1.500 1.500

3 
Sân golf mini và lễ 
hội 

29.000 150 1 150 1 150 150

4 Bar café ngắm cảnh, 2.000 1.200 1 1.200 1 1.200 1.200
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bể bơi vô cực 

5 
Khu chợ đặc sản địa 
phương 

2.000 240 1 240 1 240 240

6 Khu Bungalow 11.000 80 1 80 26 2.080 2.080

7 
Khu biệt thự gia 
đình 

33.000 75 3 225 50 3.750 11.250

8 
Khu biệt thự nhà 
vườn 

70.000 105 2 210 21 2.205 4.410

9 
Khu kỹ thuật (cấp 
cấp điện, nước) 

3.000 250 1 250 1 250 250

12 
Khu trồng cây ăn 
quả 

48.000        

13 Khu trồng hoa Đào 35.000        
14 Khu trồng hoa mầu 72.000        
15 Khu du lịch dã ngoại 54.000 50 1 50 10 500 25.000
16 Giao thông và kè đồi 19.000        

17 
Suối tự nhiên rừng 
cây mặt nước 

419.000        

  Tổng cộng 825.000 10.300  13.005   20.975 55.180

5. Địa điểm thực hiện: Thôn Quảng Hồng 3, xã Quảng Lạc, thành phố 
Lạng Sơn.  

a) Diện tích sử dụng đất: 82,5 ha gồm 2 khu vực: 

- Khu A: Khu vực du lịch sinh thái vui chơi giải trí diện tích khoảng 57,05 
ha bao gồm khu vực dọc theo suối Quảng Lạc, thác và một phần hồ Soong Cau. 

- Khu B: Khu vực cảnh quan môi trường diện tích 25,45 ha, bao gồm khu 
vực thượng hồ Soong Cau. 

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất với hộ gia đình cá nhân, thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp luật 
về đất đai. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư 

a) Tổng vốn đầu tư: 460 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư 

- Vốn góp: 276 tỷ đồng, tương đương 60% tổng vốn đầu tư. Trong đó: 

+ Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu: 151,8 tỷ 
đồng. 

+ Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta: 124,2 tỷ đồng 

- Vốn vay: 184 tỷ đồng, tương đương 40 % tổng vốn đầu tư. 

7. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án 
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- Giai đoạn 1: Từ quý III/2019 đến hết quý IV/2020: Chuẩn bị đầu tư (tiến 
hành thỏa thuận bồi thường, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; lập hồ sơ quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lập dự án đầu tư xây dựng; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công; thực hiện các thủ tục thuê đất, thủ tục về môi trường), tiến hành khởi 
công một số công trình hạ tầng kỹ thuật (xây dựng đập Soong Cau, xây dựng hạ 
tầng giao thông, xây dựng các công trình công cộng, công trình khách sạn, hội 
trường và tiến hành xây dựng 03 căn Bulgalow; 03 căn biệt thự nghỉ dưỡng, nhà 
vườn). 

- Giai đoạn 2: Từ quý IV/2020 - quý III/2021: Đầu tư hoàn thiện xây dựng 
các hạng mục hạ tầng giao thông còn lại và tiến hành xây dựng 23 căn 
Bulgalow, 6 căn biệt thự nghỉ dưỡng, nhà vườn. 

- Giai đoạn 3: Từ quý III/2021 - quý IV/2022: Đầu tư xây dựng các hạng 
mục công trình nhà biệt thự, nhà vườn còn lại, các công trình phụ trợ khác; tiến 
hành lắp đặt các thiết bị và đưa dự án vào hoạt động. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và 
các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 
Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 
khác của pháp luật. 

2. Sau 12 (mười hai) tháng Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả 
năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn 
tiến độ thực hiện dự án theo quy định thì bị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Người đại diện theo pháp luật của 
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu và Người đại diện 
theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, PVHCC; 
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ  CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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