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

Số: 457/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt quy hoạch chi tiết sân Golf Tuyền Lâm 18 lỗ,  

Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/500 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009; 

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

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

Xét Tờ trình số 39/TTr-CTy  ngày 10/11/2019 của Công ty cổ phần Sacom - 
Tuyền Lâm, Văn bản số 2040/TTr-SXD ngày 12/12/2019 (kèm theo Văn bản thẩm 
định số 263/SXD-QHKT ngày 11/12/2019) và Văn bản số 174/SXD-QHKT ngày 
13/02/2020 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết sân Golf 
Tuyền Lâm 18 lỗ, tỷ lệ 1/500, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết sân Golf Tuyền Lâm 18 lỗ, tỷ lệ 1/500 với 
những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết sân Golf Tuyền Lâm 18 lỗ, tỷ lệ 
1/500.  

2. Phạm vi quy hoạch: 

a) Vị trí: thuộc phân khu chức năng số 8, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, 
thành phố Đà Lạt. 

b) Diện tích đất lập quy hoạch: 739.975m2. 

3. Nội dung quy hoạch: 

3.1. Cơ cấu sử dụng đất:  

STT Hạng mục 
Diện tích 
 tác động   

(m2)  

 Tỷ lệ  
(%)  

A Công trình có mái che 4.928 0,66 

B Công trình không có mái che 11.839,6 1,6 

C Đất rừng, mặt nước, sân golf 723.207,4 97,74 
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 Tổng cộng 739.975 100 

3.2. Quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng: 

a) Chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng: 

STT Hạng mục 
Ký 

hiệu 

Số 

tầng 

Số 

lượng 

Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Công trình có mái che  4.928 0,66 

1 Nhà hội quán 01 03 01 1.362  

2 Nhà phát banh 1 02 02 01 447  

3 Nhà phát banh 2 03 01 01 100  

4 Nhà hàng 04 01 02 (141 x 2) = 282  

5 Nhà dừng chân 1 05 01 01 141  

6 Nhà dừng chân 2 06 01 01 141  

7 Nhà để xe 07 01 01 398  

8 Kho 08 01 01 25  

9 Trạm bơm 1 09 01 01 52  

10 Trạm bơm 2 10 01 01 99  

11 Nhà bảo vệ 11 01 01 9  

12 Trạm phát điện 12 01 01 15  

13 Trạm biến áp 13 01 03 (8 x 3) = 24  

14 Nhà nông cơ 14 01 01 1.683  

15 Nhà vệ sinh 15 01 01 52  

16 Chòi nghỉ 1 16 01 03 (24 x 3) = 72  

17 Chòi nghỉ 2 17 01 01 26  

B Công trình không có mái che  11.839,6 1,6 

18 Đường giao thông (kể cả bạt mái taluy) 10.938,6  

19 Đường đi bộ - sân bãi quanh công trình 901  

C Đất rừng, mặt nước, sân golf 723.207,4 97,74 

Tổng cộng 739.975 100 

b) Tầng cao công trình: ≤ 3 tầng (bao gồm cả tầng áp mái và tầng bán hầm). 

c) Chỉ giới xây dựng: cách lộ giới đường vòng hồ Tuyền Lâm > 10m và > 1,5 lần 
chiều cao công trình; cách ranh đất của dự án ≥ 10 m; đường tụ thủy > 20m. 

d) Quản lý bảo vệ rừng: Hạn chế tối đa việc chặt hạ cây rừng và xây dựng công 
trình trên diện tích có rừng; đảm bảo không tác động đến rừng tự nhiên, hạn chế tối đa 
tác động đến rừng trồng trong khu vực quy hoạch. 

3.3. Quy họach hạ tầng kỹ thuật dự án: 

a) Về san nền: Phải tận dụng tối đa địa hình, bảo vệ cảnh quan, môi trường, không 
san gạt địa hình theo diện rộng mà chỉ san gạt cục bộ theo từng hạng mục công trình và 
đảm bảo tỷ lệ tác động cho phép của công trình có mái che, không mái che; không làm 
thay đổi hệ thống sông, suối tự nhiên đã hình thành trong khu vực. Khối lượng đào, đắp 
của khu vực được xác định cụ thể tùy theo chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc quy định cho 
từng hạng mục công trình xây dựng. 
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b) Giao thông:  

- Giao thông đối ngoại: mở các tuyến đường đấu nối với đường giao thông 
chung của khu du lịch hồ Tuyền Lâm. 

- Giao thông đối nội: gồm các đường giao thông nội bộ và đường đi bộ liên kết 
các khu chức năng của dự án.  

c) Về cấp nước:   

- Nước cấp cho dự án: sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước chung của 
khu du lịch hồ Tuyền Lâm.  

- Nước phòng cháy chữa cháy: nguồn được lấy từ mạng lưới cấp nước sinh 
hoạt, hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí theo quy định hiện hành. 

d) Thoát nước:  

- Nước mưa và nước mặt được thu gom vào hệ thống mương, cống bố trí dọc 
đường giao thông dẫn về khe suối, khe tụ thủy, hệ thống thoát nước mưa và nước mặt 
độc lập với hệ thống thoát nước thải;  

- Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, thu về khu xử 
lý tập trung, sau khi xử lý đạt chuẩn theo quy định để tái sử dụng và thoát ra hệ thống 
thoát nước chung của khu du lịch Tuyền Lâm.  

+ Bố trí hệ thống xử lý nước thải riêng trong từng công trình, xử lý sơ bộ bằng 
các bể tự hoại để loại bỏ các chất cặn bẩn trước khi thoát ra cống thoát nước bên 
ngoài, không ảnh hưởng tới quá trình xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

+ Hệ thống thu gom nước thải bên ngoài công trình thu gom nước thải đã qua 
xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại để đưa về trạm xử lý tập trung, xử lý đạt chuẩn theo quy 
định để tái sử dụng và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

đ) Cấp điện: sử dụng nguồn cung cấp điện chung của khu du lịch hồ Tuyền 
Lâm. Quy trình đấu nối vào lưới điện và thiết kế thi công hệ thống cấp điện tuân thủ 
theo quy định hiện hành. 

e) Vệ sinh môi trường: 

- Rác thải từ các khu chức năng phải được tổ chức phân loại, thu gom thường 
xuyên trong ngày, sau đó chuyển đến điểm tập kết tại từng khu vực, thu gom và đưa đi 
xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Chất lượng không khí, tiếng ồn, tài nguyên đất, nước mặt, nước ngầm phải 
đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về vệ sinh môi trường trong quá 
trình thi công và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. 

g) Về giải pháp giảm thiểu tác động môi trường: 

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, quy định nơi đổ rác đúng quy định 
cho mọi người trong khu quy hoạch. Trồng thêm cây xanh tại các khu vực đất trống, 
bảo vệ rừng. 

- Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế cơ sở; thiết kế thi công và triển khai thực 
hiện cần triệt để tận dụng địa hình tự nhiên. Trường hợp phải san gạt địa hình, yêu cầu 
chỉ san gạt cục bộ tại từng vị trí đặt công trình, không san gạt theo diện rộng; không 
tác động đến rừng tự nhiên, hạn chế tối đa tác động đến rừng trồng trong khu vực quy 
hoạch. 
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h) Về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): Chủ đầu tư xây dựng các công 
trình trong phạm vi quy hoạch có trách nhiệm trình bày các giải pháp đánh giá tác 
động môi trường, trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định, các nội 
dung chủ yếu như sau: 

- Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, tiếng ồn, đất, nước, 
cây xanh, nước ngầm, vệ sinh môi trường, điều kiện xã hội của khu vực,… 

- Đánh giá diễn biến môi trường khu vực, dự báo, so sánh các tác động môi 
trường của các phương án quy hoạch trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoạch sử dụng 
đất, bố trí các khu chức năng. 

- Tổng hợp, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện 
các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch, đề xuất các khoảng cách ly bảo vệ môi 
trường cho các khu chức năng, các khu vực cấm xây dựng. 

Ngoài một số nội dung trên, các công trình thuộc dự án phải đảm bảo phù hợp với 
cảnh quan của khu vực, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng; giải pháp thi công phải 
đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình lân cận. 

(Đính kèm hồ sơ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH 
tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Thanh lập, Sở Xây dựng thẩm định tại 263/SXD-
QHKT ngày 11/12/2019). 

Điều 2. 

1. Công ty cổ phần Sacom - Tuyền Lâm có trách nhiệm: 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, chủ 
động phối hợp cùng Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, UBND thành 
phố Đà Lạt tổ chức công bố quy hoạch được duyệt bằng nhiều hình thức (tổ chức hội 
nghị công bố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công 
khai thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch và trên địa 
bàn các phường trong vùng quy hoạch…). 

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung của Quyết định này và và 
những yêu cầu của cơ quan thẩm định tại Văn bản số 263/SXD-QHKT ngày 
11/12/2019. 

2. Các sở, ngành có liên quan, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và 
UBND thành phố Đà Lạt với chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng 
dẫn, phối hợp Công ty cổ phần Sacom - Tuyền Lâm quản lý, thực hiện theo đúng quy 
hoạch được duyệt.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 
sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; 
Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám 
đốc Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Thủ trưởng các ngành, đơn vị 
và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

  Đoàn Văn Việt 
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