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             Kính gửi:   

 
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình. 

 

 

Xem xét Báo cáo số 138/BC-SXD ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng về 
việc nghiên cứu, đề xuất thực hiện lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây 
dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với một số đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 138/BC-SXD 
ngày 15/6/2018, cụ thể:  

- Không thực hiện bước lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch 
quốc gia Mẫu Sơn. 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ 
tục cần thiết để triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du 
lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030, dự kiến quy mô diện tích khoảng 10.000 ha. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham 
mưu UBND tỉnh bố trí danh mục, nguồn vốn thực hiện công tác lập quy hoạch 
theo quy định. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối 
hợp trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung theo quy định. 

4. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư Quần thể khu du lịch 
sinh thái và cáp treo Mẫu Sơn, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan liên quan 
tham mưu cho UBND tỉnh căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20/02/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 
Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 để xem xét thủ tục cấp giấy phép quy hoạch 
cho dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/7/2018. 

5. Căn cứ Giấy phép quy hoạch được cấp, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với 
các cơ quan chức năng hướng dẫn Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn lập dự án đầu 
tư và lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của dự án trên 
nguyên tắc phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn 
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(đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và Quy hoạch chung xây dựng Khu du 
lịch quốc gia Mẫu Sơn theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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