
 

Kính gửi:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 Thực hiện Công văn số 1634/BVHTTDL-KHTC ngày 12/5/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin như sau: 

 Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 Rạp chiếu phim là 

cơ sở văn hóa đang hoạt động, 01 sân golf đang xây dựng, 02 sân golf đang 

được quy hoạch với vị trí, quy mô cụ thể như sau: 

 

STT TÊN CƠ SỞ VỊ TRÍ 
ĐƠNVỊ 

QUẢN 

LÝ 

QUY MÔ GHI CHÚ 

1 

Cơ sở văn 

hóa và thể 

thao ngoài 
công lập 

    

 
CGV Lạng 

Sơn 

Tầng 3- Tổ 

Hợp TTTM 

và Khách sạn 

Vincom 

Lạng Sơn 

CGV 

Việt  

Nam 

 

03 Phòng chiếu, 296 ghế 
Đang hoạt 

động 

2 
Cơ sở thể 

thao cấp vùng 

    

 

Khu liên hợp 

thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

xã Mai Pha, 

thành phố 

Lạng Sơn 

 - Sân vận động trung tâm có 

quy mô 25.000 chỗ. 

- Nhà thi đấu thể thao đa năng 

có quy mô 2.500 chỗ. 

- Khu thi đấu thể thao nước có 

quy mô từ 1.000 đến 3.000 chỗ. 

- Trung tâm điều hành Đại hội 

và trung tâm báo chí. 

- Khu luyện tập thể dục thể thao 

ngoài trời. 

- Khu nhà ở cho vận động viên 

và chuyên gia. 

Đang 

triển khai 

thủ tục, 

trình tự 

xây  dựng 

Hạng 

mục: sân 

vận động 

trung tâm, 

nhà thi 

đấu đa 

năng 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KGVX 

V/v cung cấp thông tin phục vụ lập 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
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- Khu điều dưỡng, vật lý trị liệu 

- Khu quảng trường, bãi đỗ xe 

và các công viên chuyên đề. 

- Khu dịch vụ thể dục thể thao. 

3 Sân golf     

3.1 

Dự án Khách 
sạn- sân golf 
Hoàng Đồng, 

Lạng Sơn 

thôn Hoàng 

Trung, xã 

Hoàng Đồng, 

thành phố 

Lạng Sơn. 

Công ty 

Cổ phần 

Quốc tế 

Lạng 

Sơn 

Xây dựng và đưa vào vận hành 

kinh doanh một khách sạn quốc 

tế 5 sao (khoảng 200 phòng); 

sân golf 18 lỗ; khu vui chơi giải 

trí và vui chơi có thưởng; xây 

dựng khu nhà ở, biệt thự, cửa 

hàng bán hoặc cho thuê; khu 

trưng bày cổ vật, giới thiệu và 

bán các sản phẩm văn hóa nghệ 

thuật Việt Nam và các công 

trình phụ trợ. 

Khu vui chơi có thưởng phải 

được thiết lập riêng biệt trong 

khuôn viên dự án và được kinh 

doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước 

ngoài với số lượng tối đa là 100 

máy. 

Đang 

triển khai 

thực hiện 

dự án 

3.2 

Khu tổ hợp 

dịch vụ, 

sân golf, du 

lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng và 

đô thị tại xã 

Quảng Lạc, 

thành phố 

Lạng Sơn và 

xã Yên Trạch, 

huyện Cao 

Lộc 

xã Quảng 

Lạc, thành 

phố Lạng 

Sơn và xã 

Yên Trạch, 

huyện Cao 

Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Một khu tổ hợp dịch vụ, sân 

golf, du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng và đô thị hài hòa với 

cảnh quan tự nhiên với đầy đủ 

các tiện ích tạo thành điểm đến 

hấp dẫn về du lịch; bố trí, thiết 

lập các quỹ đất thích hợp cho 

khai thác phát triển khu dân cư, 

hình thành hệ thống hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp 

với nhu cầu sử dụng diện tích 

sân golf tiêu chuẩn (18 lỗ) 

không quá 90 ha (bình quân 

không quá 05 ha trên một lỗ 

golf); diện tích dự án sân golf 

xây dựng lần đầu không quá 

270 ha (54 lỗ golf). 

Đang quy 

hoạch 

3.3 

Tổ hợp dịch 
vụ và sân golf 

Hồ Sơn, 
huyện Hữu 
Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Xã Hồ Sơn, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn 

 
Quy mô 100ha, với diện tích 

sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ. 

Đang quy 

hoạch 
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UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở VH-TT&DL;  

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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