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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71/NQ-HĐND                                 Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu du lịch  

quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.000 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng 
phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối 
Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 
và tầm nhìn đến năm 2050;  

Xét Tờ trình số 1228/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc 
gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.000; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia 
Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.000.  

(Đính kèm nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch). 
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ quy hoạch được thông 
qua tại Nghị quyết này tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt theo quy 
định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X kỳ họp thứ 5 
thông qua ngày 03 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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NỘI DUNG CHÍNH  
NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU DU LỊCH QUỐC GIA  

ĐANKIA - SUỐI VÀNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, TỶ LỆ 1/2.000 
(Kèm theo Nghị quyết số: 71/NQ-HĐND  

ngày 03/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Vị trí, phạm vi khu đất nghiên cứu  

a) Vị trí khu đất nghiên cứu: 

- Phía Đông giáp xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; 

- Phía Tây giáp xã Lát, huyện Lạc Dương; 

- Phía Nam giáp Phường 7, thành phố Đà Lạt; 

- Phía Bắc giáp đất rừng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. 

b) Phạm vi lập quy hoạch:  

Quy mô diện tích: Tổng diện tích khu vực quy hoạch 3.998,18 ha (trong đó: 
diện tích lập các phân khu chức năng dự kiến 1.459,47 ha và còn lại là đất rừng phòng 
hộ và mặt nước cần bảo tồn, đất giao thông ngoài các phân khu với diện tích 2.538,71 
ha). 

2. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa các đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và 
vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 704/QĐ-TTg 
ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lạc 
Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 tại Quyết định số 59/QĐ-
UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Quy hoạch tổng thể 
phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

- Khu du lịch sẽ trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực Tây 
Nguyên nói chung và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng với hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư 
phát triển du lịch, đáp ứng các tiêu chí là Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đưa Khu du 
lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng trở thành điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với các sản 
phẩm du lịch chủ đạo gồm: nghỉ dưỡng; sinh thái; du lịch golf, thể thao, vui chơi giải 
trí công nghệ cao và phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch phụ trợ,… Phát huy các 
giá trị văn hóa bản địa đặc trưng; khai thác các đặc thù về điều kiện khí hậu, cảnh 
quan, hệ sinh thái nông nghiệp... để phân bố tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
phù hợp. 

3. Tính chất 

- Là khu dịch vụ du lịch tổng hợp với các chức năng: du lịch nghỉ dưỡng; du lịch 
văn hóa; nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái; trung tâm hội nghị, khách sạn; đào tạo 
và nghiên cứu; bệnh viện, chăm sóc sức khỏe; sân golf; trung tâm thể thao quốc gia; vui 
chơi giải trí; trồng cây dược liệu, trồng rừng và bảo vệ rừng; 

- Khẳng định tiềm năng phát triển, là một điểm nhấn du lịch biểu trưng của Đà 
Lạt và vùng phụ cận, nơi có thể hình thành một đô thị du lịch mang tầm quốc tế không 
đơn thuần dành cho các khu nghỉ dưỡng; 
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- Là điểm du lịch phụ trợ phía Bắc, thuộc cụm du lịch thành phố Đà Lạt và 
vùng phụ cận, với tính chất của cụm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt 
động văn hóa chất lượng cao, du lịch thương mại công vụ kèm theo các sự kiện đặc 
biệt,… 

4. Chức năng 

Các chức năng trong quy hoạch phân khu được xác định theo Quy hoạch tổng 
thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng: 

a) Các phân khu chức năng chính: 

- Phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp; phân khu nghỉ dưỡng; phân khu chăm 
sóc sức khỏe; phân khu du lịch thể thao; phân khu thể dục thể thao và sân golf; phân 
khu trung tâm giáo dục; phân khu du lịch văn hóa Lang Biang; phân khu Làng văn 
hóa dân tộc.  

- Các khu chức năng khác và các công trình phụ trợ. 

b) Các phân khu chức năng phụ trợ: 

- Phân khu hành chính dịch vụ; phân khu hạ tầng kỹ thuật. 

- Các khu chức năng khác và các công trình phụ trợ. 

c) Đất nông nghiệp hiện trạng kết hợp phát triển du lịch: 

- Phân khu Sinh thái nông nghiệp kết hợp du lịch; 

- Phân khu Dược liệu kết hợp du lịch. 

- Các khu chức năng khác và các công trình phụ trợ. 

d) Các loại đất khác nằm ngoài phân khu:  

- Đất rừng trong ranh giới khu du lịch quy mô. 

- Đất khác (đất nông nghiệp hiện trạng ngoài các khu chức năng). 

- Không gian mặt nước. 

- Đất giao thông. 

Quy mô, phạm vi các phân khu chức năng sẽ được cụ thể hóa trong quá trình 
nghiên cứu và thực hiện tại đồ án quy hoạch. 

5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án 

- Mật độ xây dựng, tầng cao theo quy định của Quy hoạch chung thành phố Đà 
Lạt và vùng phụ cận: Mật độ xây dựng tổng thể < 20% (bao gồm: các công trình kiến 
trúc, cơ sở hạ tầng, đường mòn, điểm dừng chân, bãi đỗ xe) và số tầng cao tối đa 3 - 5 
tầng.  

- Các chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định chính xác trong quá 
trình lập đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

6. Dự báo quy mô dân số, đất đai, hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

a) Dân số: 

Dự báo dân số quy đổi từ khách du lịch đến năm 2025 khoảng 20.000 - 25.000 
người; đến năm 2030 dự kiến khoảng 25.000 - 30.000 người (trong đó có khoảng 100 
hộ dân hiện trạng). 
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b) Đất đai: 

Diện tích 3.998,18 ha, trong đó các khu vực tập trung phát triển du lịch, hình 
thành các phân khu chức năng chính có diện tích 759,38 ha.  

Dự kiến về cơ cấu sử dụng đất: 

STT Hạng mục 
Diện 
tích 
(ha) 

Tỷ lệ  

 Tổng diện tích 3.998,18 100,0% 

A Các phân khu chức năng chính 759,38 19,0% 

1 
Phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (tái hiện Đà Lạt xưa 
- Dalat retro) 

75,63 1,9% 

2 Phân khu Nghỉ dưỡng 236,94 5,9% 

3 Phân khu Chăm sóc sức khỏe 75,09 1,9% 

4 Phân khu Du lịch thể thao - Trung tâm thể thao cấp quốc gia 107,84 2,7% 

5 Phân khu Sân golf 153,92 3,8% 

6 Phân khu Trung tâm giáo dục  69,54 1,7% 

7 Phân khu Du lịch văn hóa Lang Biang 40,43 1,0% 

B Các phân khu chức năng phụ trợ 21,20 0,5% 

8 Phân khu Hành chính dịch vụ 7,50 0,2% 

9 Phân khu Hạ tầng kỹ thuật 13,70 0,3% 

C Đất nông nghiệp hiện trạng kết hợp phát triển du lịch 678,89 17,0% 

10 Phân khu Sinh thái nông nghiệp kết hợp du lịch 296,89 7,4% 

11 Phân khu Dược liệu kết hợp du lịch 382,01 9,6% 

D Các loại đất khác 2.538,70 63,5% 

12 
Đất rừng trong ranh giới khu du lịch (Bảo tồn cảnh quan 
rừng và phát huy giá trị thông qua hoạt động du lịch sinh 
thái, dã ngoại,…; không tác động đến rừng tự nhiên) 

1.835,44 45,9% 

13 
Đất khác (đất nông nghiệp hiện trạng ngoài các khu chức 
năng, đất trồng...) 

88,24 2,2% 

14 Không gian mặt nước 420,22 10,5% 

15 Đất giao thông  194,80 4,9% 

c) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu du lịch: 

Hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cấp nước; hệ thống 
thoát nước mưa; hệ thống thoát nước sinh hoạt; hệ thống thông tin liên lạc. 

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội khu du lịch: 

Hệ thống cơ sở lưu trú; hệ thống cơ sở ăn uống; hệ thống cơ sở vui chơi, giải 
trí; hệ thống cơ sở dịch vụ khác. 
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đ) Các yêu cầu của đồ án quy hoạch: 

- Các yêu cầu chung; yêu cầu về phân tích đánh giá hiện trạng; yêu cầu về 
phương án quy hoạch; yêu cầu về không gian, kiến trúc cảnh quan; yêu cầu về quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược. 

- Xác định chương trình, dự án, hạng mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư và 
nguồn lực thực hiện. 

7. Hồ sơ sản phẩm 

Nội dung, thành phần hồ sơ thiết kế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 
29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây 
dựng. 

8. Tiến độ thực hiện  

Tối đa 09 tháng sau khi có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ). 

9. Tổ chức thực hiện 

a) Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Lâm Đồng; 

b) Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; 

c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình phê duyệt: Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng./. 
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