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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp chuyên đề xem xét thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại thôn Quảng Hồng,  

xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 29/12/2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét Công văn số 1796/SXD-

QHKT&PTĐT ngày 09/12/2020 của Sở Xây dựng về việc đề xuất thẩm quyền 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill 

tại thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500. Tham dự họp có đaị diêṇ lañh đaọ các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty cổ phần Xây dựng 

Thương mại Du lịch Song Châu. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia 

của các thành phần dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

1. Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại thôn Quảng 

Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 cho Nhà đầu 

tư là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu và Công ty 

TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta với mục tiêu đầu tư xây dựng phát huy bảo vệ 

các giá trị về thiên nhiên, văn hóa, phát triển du lịch và tạo ra sản phẩm du lịch 

độc đáo cho thành phố Lạng Sơn nói riêng cũng như của tỉnh Lạng Sơn nói 

chung, phù hợp với chủ trương kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời dự án 

được xác định là một trong các dự án quan trọng có trong chương trình về tập 

chung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo 

Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 06/11/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi dự án được triển khai đầu tư xây dựng 

hoàn thành đi vào hoạt động cùng với các khu, điểm du lịch nghỉ dưỡng khác 

trên địa bàn sẽ tạo ra tuyến du lịch liên hoàn cấp tỉnh, cấp khu vực sẽ đóng góp 

tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.  

Mặt khác vị trí dự án đã được cập nhật vào trong tổng diện tích 420ha 

được định hướng quy hoạch là khu chức năng đất cây xanh sinh thái nghỉ dưỡng 

thuộc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn, đến năm 
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2025 và xác định dự án thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng theo quy định của 

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2019; hiện nay Nhà đầu tư đã phối hợp 

với Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án và đã trình Hội 

đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt 

để triển khai các bước tiếp theo, do đó UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 

là phù hợp theo các quy định hiện hành. 

2. Để có cơ sở pháp lý cho Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục lập quy hoạch 

chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng đáp ứng thời gian theo quy định: giao Sở Xây 

dựng hướng dẫn Nhà đầu tư và tư vấn hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ, tổ chức thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. 

3. Đối với đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng khu 

chức năng diện tích 420 ha để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Lạng Sơn: UBND tỉnh hoan nghênh sự quan tâm, ủng hộ và đồng ý chủ trương 

tiếp nhận tài trợ của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu 

và Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện tổ 

chức quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định. Công 

ty cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu và Công ty TNHH Tập 

đoàn Xây dựng Delta trực tiếp thanh toán kinh phí lập quy hoạch cho đơn vị tư 

vấn, tỉnh tiếp nhận sản phẩm quy hoạch. 

4. Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Lạng 

Sơn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện trong quá trình 

lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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