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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: 94/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đồ án 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 6 

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 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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;  

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  

Xét Tờ trình số 4060/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị thông qua Đồ án 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 Đồ án 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 Đồ án quy hoạch). 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 37 + 38/Ngày 26 - 7 - 2022 
 

59 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt Đồ án quy 
hoạch và tổ chức thực hiện 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 
6 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đức Quận 
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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 

NỘI DUNG CHÍNH  
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU DU LỊCH  

ĐANKIA - SUỐI VÀNG, TỈNH LÂM ĐỒNG TỶ LỆ 1/2.000 
(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 08/7/2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 

Tổng diện tích 3.998,18 ha, bao gồm: một phần diện tích thuộc thị trấn Lạc 
Dương (huyện Lạc Dương) và một phần diện tích thuộc Phường 7 (thành phố Đà Lạt), 
tỉnh Lâm Đồng, được giới hạn như sau: 

- 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. 

2. Mục tiêu và tính chất lập quy hoạch 

2.1. 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 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. 

2.2. 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; 
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- 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; 

- 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,… 

3. Quy mô dân số và công suất phục vụ 

3.1. Quy mô dân số quy đổi 

- Đến năm 2025 đón khoảng 2,1 triệu lượt khách (dân số quy đổi từ khách du 
lịch khoảng 10.600 người); 

- Đến năm 2030 đón khoảng 4,9 triệu lượt khách (dân số quy đổi từ khách du 
lịch khoảng 33.600 người). 

3.2. Công suất phục vụ 

- Lưu trú du lịch: khoảng 7.000 buồng phòng; 

- Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe: khoảng 200 giường; 

- Bệnh viện, viện dưỡng lão: khoảng 1.200 giường. 

- Trung tâm giáo dục và đào tạo: khoảng 6.000 học sinh, sinh viên. 

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quản lý 

4.1. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

Stt Loại đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất công trình công cộng 54,05 1,35 

2 Đất thương mại – dịch vụ - hỗn hợp 14,06 0,35 

3 Đất công trình y tế, chăm sóc sức khỏe 5,84 0,15 

4 Đất cây xanh, thể dục thể thao 119,27 2,98 

4.1 Đất cây xanh thể dục thể thao khu vực 72,27 1,81 

4.2 Đất cây xanh khu nghỉ dưỡng 28,10 0,70 

4.3 Đất công viên chuyên đề 18,90 0,47 

5 Đất du lịch nghỉ dưỡng 243,88 6,10 

6 Đất sân Golf 68,20 1,71 

7 Đất trung tâm giáo dục 14,10 0,35 

8 Đất làng văn hóa dân tộc 12,96 0,32 

9 Đất nông nghiệp công nghệ cao 179,08 4,48 

10 Đất di tích tôn giáo 2,09 0,05 

11 Đất rừng 2.688,87 67,25 

11.1 Rừng sản xuất 946,02 23,66 
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a Rừng sản xuất ngoài các khu chức năng 681,33 17,04 

b Rừng sản xuất trong các khu chức năng 264,69 6,62 

11.2 Rừng phòng hộ 1.742,85 43,59 

a Rừng phòng hộ ngoài các khu chức năng 1.359,41 34,00 

b Rừng phòng hộ trong các khu chức năng 383,44 9,59 

12 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 34,14 0,85 

13 Đất mặt nước trong hành lang bảo vệ hồ 62,48 1,56 

14 Đất mặt nước 350,18 8,76 

15 Đất cây xanh cách ly, phòng hộ 61,80 1,55 

16 Đất nghĩa trang 0,37 0,01 

17 Đất giao thông 86,79 2.17 

17.1 Đất giao thông trong các khu chức năng 56,39 1,41 

a Đường giao thông 51,49 1,29 

b Bãi đậu xe 4,90 0,12 

17.2 Đất giao thông ngoài các khu chức năng 30,40 0,76 

a Đường giao thông 029,63 0,74 

b Bãi đậu xe 0,77 0,02 

 TỔNG CỘNG 3.998,18 100 

4.2. Chỉ tiêu quản lý toàn khu du lịch 

- Mật độ xây dựng gộp: 3,4% (trên tổng diện tích 3.998,18 ha); 

- Tầng cao: 1 - 5 tầng (bao gồm cả tầng bán hầm do chênh lệch địa hình) cho 
toàn khu du lịch. Trường hợp đặc biệt cần tạo điểm nhấn cho khu vực, hoặc do địa 
hình thực tế, công trình cần có giải pháp tầng cao, kiến trúc phù hợp thì phải được cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Tỷ lệ tác động đến diện tích rừng trong khu du lịch: tổng diện tích đất rừng 
của toàn khu du lịch là khoảng 2.753 ha, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để 
xây dựng các hạng mục công trình thuộc các phân khu chức năng, làm đường giao 
thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật là 64,83 ha, bao gồm: 

+ Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất: 49,65 ha; 

+ Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ: 15,18 ha; 

5. Các phân khu chức năng của Khu du lịch 

5.1. Phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (kí hiệu A-I) 

- Tổng diện tích: 75,63 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 20,28 %; 

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 
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- Chức năng, tính chất: là trung tâm dịch vụ du lịch tổng hợp, được xây dựng 
theo ý tưởng tái hiện lại những nét hấp dẫn của Đà Lạt xưa (kiến trúc đặc thù, đồi 
thông, hồ nước); phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, thưởng thức ẩm thực, các hoạt 
động vui chơi giải trí, hội nghị hội thảo. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành; phố ẩm thực và 
mua sắm, chợ đêm và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm; quảng trường tập trung; 
các công trình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, lưu trú cao cấp; trung tâm hội nghị 
quốc tế; công viên chuyên đề; đầu mối giao thông (bến tàu du lịch, ga xe điện, ga cáp 
treo); công trình hạ tầng kỹ thuật. 

5.2. Phân khu Nghỉ dưỡng (kí hiệu A-II) 

-Tổng diện tích: 236,94 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 9,74 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với các loại hình 
chính như nghỉ dưỡng ven hồ, làng du lịch, bungalow; được thiết kế đa dạng về phong 
cách kiến trúc, bảo đảm sự hòa quyện với thiên nhiên, cảnh quan rừng thông, hồ nước; 
đối với phần diện tích đất rừng được định hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng, cụ 
thể là phát triển các loài thảo dược quý phù hợp thổ nhưỡng, đồng thời phát triển du 
lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 

 5.3. Phân khu Chăm sóc sức khỏe (kí hiệu A-III) 

-Tổng diện tích: 57,71 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 17,5 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển các sản phẩm du lịch gắn với điều dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp áp dụng công nghệ hiện đại, cung cấp các dịch vụ du 
lịch kết hợp với điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành và quản lý, bệnh 
viện điều dưỡng công nghệ cao; trung tâm chăm sóc sắc đẹp; biệt thự du lịch kết hợp 
với điều dưỡng, các công trình phụ trợ. 

5.4. Phân khu Du lịch thể thao - Trung tâm thể thao cấp quốc gia (kí hiệu A-IV) 

- Tổng diện tích: 107,84 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 1,1 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 

- Chức năng, tính chất: tổ chức các hoạt động du lịch thể thao vận động, dã 
ngoại ngoài trời kết hợp phát triển các câu lạc bộ thể thao dưới nước, trung tâm huấn 
luyện thể thao. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành và quản lý; câu lạc bộ 
thể thao dưới nước; trung tâm huấn luyện thể thao; khu thể thao ngoài trời; khu cắm 
trại; nhà khách lưu trú dành cho vận động viên; các công trình phụ trợ. 

5.5. Phân khu Sân Golf (kí hiệu A-V) 

- Tổng diện tích: 153,92 ha; 
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- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 2,55 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển sân golf 18 hố và các hạng mục nghỉ dưỡng, 
vui chơi giải trí kết hợp thể thao golf; đối với phần diện tích đất rừng được định hướng 
phát triển kinh tế dưới tán rừng, cụ thể là phát triển các loài thảo dược quý phù hợp 
thổ nhưỡng, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành và quản lý; sân golf 
18 hố; biệt thự nghỉ dưỡng sân golf; các công trình phụ trợ. 

5.6. Phân khu Trung tâm giáo dục (kí hiệu A-VI) 

- Tổng diện tích: 69,54 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 12,15 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 5 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển các cơ sở vật chất phục vụ chức năng giáo 
dục, tổ chức sự kiện, chương trình ngoại khóa, sinh hoạt, giải trí, tìm hiểu và định 
hướng nghề nghiệp; đối với phần diện tích đất rừng được định hướng phát triển kinh 
tế dưới tán rừng, cụ thể là phát triển các loài thảo dược quý phù hợp thổ nhưỡng, đồng 
thời phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành và quản lý; trung 
tâm đào tạo quốc tế; làng đại học; trung tâm đào tạo nghề cao cấp; trung tâm nghiên 
cứu khoa học và trung tâm hội nghị; kí túc xá sinh viên và các công trình phụ trợ. 

 5.7. Phân khu Du lịch văn hóa Lang Biang (kí hiệu A-VII) 

- Tổng diện tích: 49,58 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 20,4 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 3 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với danh thắng 
núi Lang Biang, tham quan làng văn hóa dân tộc, tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán 
của đồng bào dân tộc; đối với phần diện tích đất rừng được định hướng phát triển kinh 
tế dưới tán rừng, cụ thể là phát triển các loài thảo dược quý phù hợp thổ nhưỡng, đồng 
thời phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành và quản lý; khu dịch 
vụ hỗ trợ; làng văn hóa dân tộc được hình thành trên cơ sở dân cư hiện trạng mở rộng 
cải tạo theo ngôn ngữ làng bản của cộng đồng và hình thái nhà ở dân tộc. 

5.8. Phân khu Sinh thái nông nghiệp kết hợp du lịch (kí hiệu B-I) 

- Tổng diện tích: 290,66 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 10,25 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 3 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp khai thác 
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nông nghiệp, tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 
học, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp; đối với phần diện tích đất rừng được định 
hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng, cụ thể là phát triển các loài thảo dược quý phù 
hợp thổ nhưỡng, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 
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- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành; nông trang sinh 
thái; vườn bách thảo; nhà nghỉ sinh thái. 

5.9. Phân khu dược liệu kết hợp du lịch (kí hiệu B-II) 

- Tổng diện tích: 381,55 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 4,66 %;  

- Tầng cao: từ 1 - 3 tầng; 

- Chức năng, tính chất: phát triển trồng dược liệu kết hợp khai thác du lịch nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe cổ truyền, tham quan, nghiên cứu khoa học; đối với phần 
diện tích đất rừng được định hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng, cụ thể là phát 
triển các loài thảo dược quý phù hợp thổ nhưỡng, đồng thời phát triển du lịch sinh 
thái, du lịch trải nghiệm. 

- Các hạng mục công trình chính như: trung tâm điều hành; vườn thuốc dược liệu 
(trồng dưới tán rừng); khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cổ truyền. 

5.10. Các phân khu chức năng phụ trợ (nằm ngoài phạm vi, ranh giới các phân 
khu chức năng) 

- Tổng diện tích: 2.574,81ha, bao gồm: 

+ Hành chính dịch vụ (diện tích 9,49 ha): chức năng điều hành các dịch vụ phụ 
trợ cho hoạt động của Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng; các hạng mục công 
trình chính như: trung tâm điều hành, thông tin du lịch; công trình hạ tầng và đầu mối 
kỹ thuật; khu nhà ở công vụ cho cán bộ quản lý và người lao động tại khu du lịch; mật 
độ xây dựng ≤ 40%; tầng cao từ 3-5 tầng. 

+ Du lịch nghỉ dưỡng (diện tích 5,82 ha): gồm các phần diện tích đất nghỉ 
dưỡng nhỏ lẻ nằm rải rác trong đất rừng; mật độ xây dựng ≤ 25%; tầng cao từ 1-3 
tầng; 

+ Giao thông (diện tích 30,4 ha; trong đó đất giao thông khoảng 29,63ha và đất 
bãi đỗ xe khoảng 0,77ha). 

+ Hạ tầng kỹ thuật (diện tích 21,59 ha): bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ cho khu du lịch như: nhà máy cấp nước; nhà máy xử lý nước thải và trạm 
bơm nước hồ thượng nguồn; nhà ga đường sắt monorail. 

+ Công viên cây xanh (diện tích khoảng 2,21ha): nằm trong chuỗi các sản 
phẩm gắn với du lịch thể thao. 

+ Mặt nước (diện tích khoảng 402,1 ha; trong đó diện tích mặt nước trong hành 
lang bảo vệ hồ khoảng 56,11 ha). 

+ Đất rừng ngoài phạm vi, ranh giới các phân khu chức năng (diện tích 
2.040,74 ha; trong đó: đất rừng phòng hộ chiếm 1.359,41 ha và đất rừng sản xuất 
681,33 ha): là khu vực bảo tồn và phát huy giá trị kinh tế dưới tán rừng qua các hoạt 
động du lịch sinh thái, dã ngoại, tham quan trải nghiệm. Đối với khu vực rừng phòng 
hộ núi Lang Biang là điểm du lịch tham quan, ngắm cảnh (khu vực hạn chế xây dựng). 

6. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 

6.1. Bố cục không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn khu du lịch 
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- Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn khu du lịch được xác định trên 
cơ sở mạng lưới đường kết hợp với các yếu tố cảnh quan đặc thù trong khu vực như địa 
hình đồi núi, cảnh quan hồ thượng nguồn, hồ Đankia, hồ Suối Vàng, cảnh quan đồi 
thông, …các yếu tố về văn hóa bản địa và hoạt động sản xuất. 

- Không gian mặt nước hồ Đankia - Suối Vàng là trung tâm phát triển cảnh 
quan. 

- Với lợi thế về khu du lịch mật độ thấp, hệ thống cây xanh mặt nước được trải 
đều phạm vi quy hoạch, tạo nên chuỗi mặt nước chạy dài từ Bắc xuống Nam, cây 
xanh cảnh quan phát triển dọc theo hồ và phân tán về các hướng, với sự chuyển tiếp từ 
mặt nước đến cảnh quan ven hồ, cảnh quan nông nghiệp, đồi thoải và cuối cùng là 
cảnh quan rừng, tạo nên một hệ thống thảm thực vật đa dạng và có tính thống nhất. 

6.2. Bố cục không gian, kiến trúc, cảnh quan từng phân khu 

a) Các phân khu chức năng chính: 

- Phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (kí hiệu A-I): là một khu vực sôi động và 
hấp dẫn với nhiều dịch vụ phục vụ khách du lịch như: vui chơi giải trí, ẩm thực, hội nghị 
hội thảo,...trong đó:    

+ Khu ẩm thực với nhiều loại hình ẩm thực, cửa hàng và khu chợ vỉa hè, quán cafe 
và phòng trà, nghệ nhân lành nghề sản xuất và bán những sản phẩm thủ công; tàu thuyền 
ở bến nước, trung tâm nghệ thuật và vui chơi, đó là những hoạt động đầy sức sống dọc 
theo bờ hồ; 

+ Trung tâm Hội nghị Quốc tế phục vụ hoạt động hội thảo hội nghị, trao đổi 
hợp tác trong nước và quốc tế hàng năm về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và 
môi trường cùng với các lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác; ngoài ra tổ chức 
trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, các thành tựu kinh tế, 
kỹ thuật trong nước và quốc tế... và các công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu hoạt động; 

+ Không gian cho các doanh nghiệp, cá nhân quảng bá các sản phẩm, thương 
hiệu nổi tiếng thông qua tuyến phố thương mại dịch vụ với nhiều lĩnh vực, sắc màu; 

+ Khu vui chơi giải trí có quy mô, tầm cỡ là một trong những điểm tham quan 
hấp dẫn nhất trong khu vực Đông Nam Á; kết hợp giữa một Công viên nhiệt đới và 
các hoạt động trò chơi xứ lạnh, gồm đầy đủ các chức năng hoạt động mang tầm khu 
vực; 

- Phân khu Nghỉ dưỡng (kí hiệu A-II): gồm các loại hình nghỉ dưỡng cao cấp 
theo chủ đề, bao gồm: 

+ Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ: Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ phía Đông 
Bắc của vùng hồ và khu đồi thông thoai thoải ven hồ. Trung tâm bao gồm 4 khu resorts 
tiêu chuẩn từ 3 đến 6 sao, trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe, khách sạn, biệt thự nghỉ 
dưỡng và các công trình phụ trợ khác; 

+ Làng du lịch: là khu phức hợp khép kín này gồm những biệt thự sang trọng và 
các công trình dịch vụ du lịch, các câu lạc bộ với các hoạt động hấp dẫn;  

+ Khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín: bố trí tiếp giáp phía Đông hồ Đankia và hồ 
Suối Vàng. Đa dạng loại hình biệt thự, khách sạn đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng đa 
dạng của du khách. 
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- Phân khu Chăm sóc sức khỏe (kí hiệu A-III): bệnh viện điều dưỡng công nghệ 
cao là một tổ hợp công trình có chức năng cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc, phục 
hồi sức khỏe.  

- Phân khu Du lịch thể thao - Trung tâm thể thao cấp quốc gia (kí hiệu A-IV): 
được bố trí phía Tây Nam hồ Đankia, được thiết kế gồm trung tâm huấn luyện thể thao, 
câu lạc bộ thể thao nước, khu thể thao ngoài trời.  

- Phân khu Sân golf bố trí phía Tây hồ Đankia, gồm: Sân golf 18 hố, biệt thự 
nghỉ dưỡng golf (phục vụ cho người chơi golf), khu vui chơi giải trí,… 

- Phân khu trung tâm giáo dục: tổ chức các sự kiện, các chương trình giáo dục 
chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội trong tương lai theo mô hình giáo dục của các 
nước tiên tiến trên thế giới.  

- Phân khu du lịch văn hóa Lang Biang, bao gồm: 

+ Làng văn hóa các dân tộc gắn với dân cư hiện hữu và điểm nhà thờ thôn 
Đưng K’Nách với lối sống sinh hoạt của người dân bản địa; cải tạo chỉnh trang không 
gian kiến trúc cảnh quan, thu hút tham quan du lịch và khám phá văn hóa địa phương. 

+ Khu vực danh thắng núi Lang Biang được bảo tồn, công trình xây dựng 
không làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và 
môi trường sinh thái của di tích. 

b) Không gian mặt nước là không gian cảnh quan sinh thái và tổ chức các hoạt 
động vui chơi giải trí trên mặt nước; việc xây dựng công trình ven hồ phải đảm bảo 
hành lang bảo vệ hồ nước. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên mặt hồ không 
ảnh hưởng đến nguồn nước hồ Đankia. 

c) Không gian sinh thái rừng là không gian bảo tồn, phục hồi và tổ chức các 
hoạt động du lịch sinh thái, hạn chế tác động, vi phạm đến rừng phòng hộ trong quá 
trình thực hiện dự án; các khu vực rừng phòng hộ, rừng sản xuất được bảo vệ, khai 
thác và sử dụng theo quy định. 

6.3. Các khu vực trọng tâm, các tuyến, điểm nhấn và điểm nhìn quan trọng 

Các phân khu chức năng hình thành theo tuyến dịch vụ gồm các hoạt động là 
trung tâm dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ du lịch thể thao, dịch 
vụ quản lý điều hành, trong đó: tuyến không gian dịch vụ chủ yếu tập trung ở khu vực 
phía Nam phân khu; tuyến không gian dịch vụ nghỉ dưỡng tập trung chủ yếu ở khu vực 
phía Bắc, ven hồ và ven đồi thoải, nghỉ dưỡng trong rừng tạo nên sự yên tĩnh và nâng 
tầm chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi và cao cấp hơn. Tại các điểm giao quan 
trọng, cũng là nơi đóng vai trò chuyển tiếp giữa các vùng chức năng cần tạo ra các 
không gian mở hướng ra mặt hồ và đỉnh Lang Biang. 

- Tại các trung tâm mỗi phân khu chức năng, bố trí các công trình điểm nhấn, 
(chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hình thức kiến trúc xây dựng công trình phải được cơ 
quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận). Một số phân khu bố trí công trình điểm 
nhấn như: Trung tâm dịch vụ tổng hợp (trung tâm Hội nghị, trung tâm thương mại...); 
Trung tâm giáo dục đào tạo (trung tâm nghiên cứu cao cấp, trung tâm đào tạo cao cấp, 
trung tâm nghiên cứu khoa học), Trung tâm thể dục thể thao (tổ hợp công trình thể 
thao); Khu du lịch văn hóa Lang Biang (công trình văn hóa tâm linh....). 

- Các điểm du lịch được được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông đa 
dạng bao gồm:  
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+ Hệ thống giao thông nội bộ: đường bộ liên kết các phân khu với mặt cắt phù 
hợp với địa hình, hướng tới sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, phương tiện sử 
dụng theo hướng xanh như: xe điện, xe đạp...; 

+ Hệ thống giao thông đường thủy: bố trí 7 bến thuyền du lịch, trong đó điểm 
trung chuyển lớn nhất nằm tại phân khu AI-1 (phân khu dịch vụ tổng hợp); việc bổ 
sung hoặc điều chỉnh vị trí một số bến thuyền thực hiện trong giai đoạn thực hiện dự 
án để đảm bảo nhu cầu tham quan, vãn cảnh của du khách, gia tăng kết nối giữa các 
khu vực chức năng; 

+ Hệ thống giao thông hiện đại khác: tuyến cáp treo kết nối lên đỉnh Ra đa; 
tuyến đường sắt monorail. 

7. Quy hoạch hạ tầng giao thông 

7.1. Giao thông đối ngoại 

- Kết nối các tuyến Quốc lộ 20, 27 và đường Đông Trường Sơn với Khu du lịch 
qua hệ thống giao thông nội thị của thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, hệ thống 
giao thông có lộ giới, quy mô phù hợp đảm bảo yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và 
nhu cầu sử dụng. 

- Hình thành các tuyến kết nối, gồm: đường Đankia - Lạc Dương (kí hiệu ĐK) 
lộ giới 18,0m; đoạn nối từ đường N1 đi về ranh giới phía Bắc lộ giới 37,5m; đoạn 
Đankia - Đà Lạt (kí hiệu ĐK-ĐL) là tuyến đường nằm giữa ranh giới huyện Lạc 
Dương và thành phố Đà Lạt, nối đường ĐT.722 với tuyến Cam Ly - Phước Thành với 
lộ giới 37,5m; đường nối Đankia - Đà Lạt với đường ĐT.722 (kí hiệu N10) với lộ giới 
37,5m. 

7.2. Giao thông đối nội 

a) Đường liên khu vực: 

- Đường D1: Cải tạo, mở rộng đường hiện trạng đoạn từ tỉnh lộ ĐT.722 tới khu du 
lịch Thung lũng Vàng với lộ giới 22,0 m; quy hoạch mới đoạn từ nút giao đường LK5 đi 
về phía Tây qua khu AII-4 giao với đường ĐT.722 với lộ giới 18,0m.  

- Đường LK5 nối từ đường D1 đi qua khu Trung tâm du lịch tổng hợp đến 
đường ĐK với lộ giới 18,0 m. 

- Đường N14, D4 nối đường ĐT.722 và đường ĐK với lộ giới 9,0 m. 

b) Đường khu vực: gồm đường N1 với lộ giới 15,0m; đường D5, D6, N2, N3, 
N5, N6, N7, N9, N11, N13 với lộ giới 9,0m; đường D3, N4, N8, N12, N16 với lộ giới 
7,5m. 

c) Đường phân khu vực, gồm: đường P1 - P22 với lộ giới 7,5m;  

7.3. Giao thông đường thủy 

Quy hoạch mới 05 tuyến đường thủy du lịch trên hồ Đankia phục vụ cho nhu 
cầu tham quan và trải nghiệm du lịch, gồm: 

+ Tuyến T1: Từ phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (A1-1) đến phân khu 
nghỉ dưỡng (A2-2); chiều dài khoảng 5,24 km/2 chiều;  

+ Tuyến T2: Từ phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (A1-1) đến phân khu 
nghỉ dưỡng (A2-3); chiều dài khoảng 2,26 km/2 chiều; 
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+ Tuyến T3: Từ phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (A1-1) đến phân khu sân 
Golf (A-V); chiều dài khoảng 4,72 km/2 chiều. 

+ Tuyến T4: Từ phân khu nghỉ dưỡng (A2-2) đến phân khu sân Golf (A-V); 
chiều dài khoảng 1,28 km/2 chiều. 

+ Tuyến T5: Từ phân khu nghỉ dưỡng (A2-2) đến phân khu sinh thái kết hợp 
du lịch (B-I); chiều dài khoảng 3,08 km/2 chiều. 

7.4. Giao thông khác 

a) Tuyến đường sắt đô thị Monorail: dài 3,0 km bám theo đường ĐT.722 ở 
phía Nam; hướng tuyến từ Ga Đà Lạt đi khu du lịch Suối Vàng có chiều dài tuyến 
khoảng 18,5 km (theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND về phê duyệt tổng thể phát 
triển Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030).  

b) Tuyến du lịch cáp treo lên núi Lang Biang, gồm 2 tuyến: tuyến 01 (từ điểm 
dừng chân khu du lịch Lang Biang lên đỉnh Rada) chiều dài khoảng 1,7 km; tuyến 02 
(từ khu trung tâm du lịch tổng hợp (A1-1) lên đỉnh Rada) chiều dài khoảng 4,18 km. 

7.5. Hệ thống bến bãi 

a) Bãi đỗ xe: 

- Bãi đỗ xe được bố trí theo hình thức phân tán trong các phân khu chức năng 
của các khu du lịch với diện tích 5,67 ha tại các khu vực kết nối với đường giao thông, 
khu nghỉ dưỡng,... nhằm thuận tiện cho việc tham quan du lịch; ưu tiên xây dựng 
ngầm hoặc cao tầng tại những khu vực có quỹ đất xây dựng hạn chế, ưu tiên giữ lại 
cảnh quan tự nhiên. 

- Xây dựng bãi đỗ xe điện phục vụ cho toàn khu du lịch. 

b) Bến thuyền: 

Xây dựng mới 07 bến thuyền phục vụ nhu cầu du lịch trên mặt hồ Đankia, 
gồm: bến thuyền số 1 thuộc Phân khu trung tâm du lịch tổng hợp (kí hiệu AI-1); bến 
thuyền số 2 thuộc Phân khu nghỉ dưỡng (kí hiệu AII-3); bến thuyền số 3 thuộc Phân 
khu nghỉ dưỡng (kí hiệu AII-2); bến thuyền số 4 thuộc Phân khu sân Golf (kí hiệu A-
V); bến thuyền số 5 thuộc Phân khu sân Golf (kí hiệu A-V); bến thuyền số 6 thuộc 
Phân khu nghỉ dưỡng (kí hiệu AII-2); bến thuyền số 7 thuộc Phân khu sinh thái kết 
hợp du lịch (kí hiệu B-I). 

c) Nhà ga: xây dựng mới 01 ga tàu monorail phục vụ hành khách đến khu du 
lịch (theo tuyến đường sắt đô thị (monorail) từ Ga Đà Lạt đi khu du lịch Suối Vàng) 
nằm cuối tuyến đường sắt gần khu du lịch công viên nước hồ Suối Vàng.  

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

8.1. San nền 

a) Cao độ khống chế tối thiểu nền xây dựng xác định từng khu vực: khu vực hồ 
Suối Vàng: H = +1.415,72 m; khu vực hồ Đankia 1 (hạ lưu đập trên đường N14): H = 
+1.425,0 m; khu vực hồ Đankia 2 (thượng lưu đập trên đường N14): H = +1.426,0 m; 
khu vực hồ thượng nguồn Đankia: H = +1.457,0 m; khu vực hồ Phước Thành: H = 
+1.425,0 m; khu vực đất hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm du lịch tổng hợp thực hiện 
theo dự án chống bồi lắng và trạm xử lý nước thải Đankia tại Quyết định số 2397/QĐ-
UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư và 
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Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc 
phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình); các công trình xây dựng khu vực 
ven hồ đảm bảo quy định hành lang bảo vệ lòng hồ. 

b) Giải pháp san nền: 

- Đối với khu vực xây dựng mới: lựa chọn nền xây dựng thuận lợi về độ dốc, 
hướng thoát nước. Xây dựng công trình kiến trúc có thiết kế gắn với địa hình, tránh 
san ủi làm phá vỡ bề mặt tự nhiên; khu vực làng văn hóa dân tộc: cải tạo, chỉnh trang 
khu vực hiện trạng đảm bảo đồng bộ về hướng thoát nước chung, cao độ nền và kiến 
trúc cảnh quan; khu vực sân golf, khu vực dược liệu, nông nghiệp: hạn chế tối đa việc 
san lấp, chỉ san nền cục bộ các khu vực xây dựng công trình; khu vực xây dựng các hạ 
tầng đầu mối: san nền đến cao độ khống chế, xây dựng các công trình gia cố, bảo vệ 
đảm bảo ổn định, an toàn công trình. 

- Xây dựng hệ thống kè bảo vệ, kè chắn sóng đối với các công trình xây dựng 
ven lòng hồ, công trình bến thuyền,… cao độ đỉnh kè tuân thủ cao độ khống chế lưu 
vực; nạo vét, cải tạo lòng hồ nhằm tăng khả năng lưu trữ nước, tạo cảnh quan cho hồ. 

8.2.  Thoát nước mưa 

- Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống, rãnh dọc, rãnh đỉnh hai bên 
đường; đảm bảo thoát nước mưa nhanh chóng, trên các đường tụ thủy bị cắt bởi 
đường giao thông sẽ bố trí các cống ngang có khẩu độ phù hợp để thoát nước mặt 
của lưu vực về các hồ, sông, suối. 

- Nước mưa từ mái nhà của công trình ở các khu vực cách xa lòng hồ Đankia, 
khu vực khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước tưới sẽ thu gom về các bể chứa ở 
nội bộ công trình (bể phòng cháy chữa cháy), tận dụng làm nước tưới cây. 

- Các khu vực đất sản xuất nông nghiệp và khu vực sân golf khi xây dựng, vận 
hành cần có giải pháp thu gom và xử lý toàn bộ nước mưa, nước thải phát sinh. Nước 
mưa, nước thải của các khu vực này có chứa dư lượng của phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật, nên không được chảy trực tiếp xuống nguồn nước tự nhiên. 

8.3. Cấp nước 

- Tổng nhu cầu cấp nước trung bình: 9.500 m3/ngày đêm; tổng nhu cầu cấp 
nước ngày dùng lớn nhất: 11.500 m3/ngày đêm. 

- Khuyến khích sử dụng nước hồ, tái sử dụng nước sau xử lý nước thải để phục 
vụ mục đích tưới cây, rửa đường và cứu hỏa. 

- Nguồn từ nhà máy cấp nước xây dựng mới ở gần hồ thượng nguồn có công 
suất 11.500 m3/ngày đêm phục vụ cho khu vực dự án, nguồn nước lấy từ hồ chứa 
nước ở phía Bắc (thượng nguồn hồ Đankia); ưu tiên khai thác sử dụng hợp lý các 
nguồn nước mặt từ sông, hồ trong khu vực, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm cấp 
cho khu du lịch. 

- Thay thế nguồn nước thô cho 02 nhà máy nước hiện trạng (Nhà máy nước Đà 
Lạt - Đankia 1 và nhà máy nước Sài Gòn - Đankia 2), từ hồ chứa nước ở phía Bắc khu 
vực quy hoạch (thượng nguồn hồ Đankia).  

- Xây mới trạm bơm cấp I cấp nước thô cho nhà máy nước Đà Lạt - Đankia 1 và 
nhà máy nước Sài Gòn - Đankia 2 có công suất 110.000 m3/ngày đêm chia ba giai 
đoạn đầu tư: giai đoạn 1 công suất 50.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 công suất 
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85.000 m3/ngày đêm (năm 2035) và giai đoạn 3 nâng công suất đạt 110.000 m3/ngày 
đêm (năm 2050). 

8.4. Cấp điện 

- Tổng nhu cầu của khu vực khoảng 16.900 kVA; nguồn cấp từ trạm biến áp 
110/22 kV Suối Vàng công suất 25 MVA. 

- Mạng lưới điện trung áp đồng bộ các cấp lưới điện trung áp trong Khu du lịch 
về lưới điện 22 kV để thuận tiện cho việc vận hành, cấp điện.  

- Mạng lưới điện hạ áp 0,4 kV trong khu vực sử dụng cáp ngầm XLPE dọc theo 
các trục đường chính dẫn đến tủ điện rồi phân phối đến các phụ tải điện. Mạng lưới 
điện 0,4 kV sử dụng cáp ngầm XLPE với tiết diện từ 150mm2 đến 240mm2. 

- Lưới điện chiếu sáng: những tuyến đường chính, lưới điện chiếu sáng được 
thiết kế dùng cáp ngầm hạ thế bọc đai thép có đặc tính chống thấm luồn trong ống 
nhựa đặt ngầm trong đất trên vỉa hè đường phố, các đoạn cắt qua đường giao thông 
luồn trong ống thép chịu lực. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đường phố chính dùng 
bóng đèn chiếu sáng là loại đèn LED công nghệ mới công suất 100W - 150W tiết 
kiệm năng lượng. Khoảng cách trung bình giữa các cột đèn từ 25 m - 30 m. Hệ thống 
chiếu sáng đường phố được điều khiển bằng tủ tự động điều khiển hệ thống chiếu 
sáng. Tủ điều khiển đặt tại trạm biến áp.  

8.5. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp: từ mạng viễn thông quốc gia thông qua các tuyến cáp quang tính 
cho khu vực, tổng đài bưu điện và mạng lưới truyền dẫn. 

8.6. Thoát nước thải 

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình: 5.564 m3/ngày đêm (tổng lưu 
lượng nước thải lớn nhất: 6.700 m3/ ngày đêm). 

- Các phân khu chức năng phía Đông hồ Đankia - Suối Vàng nước thải phát 
sinh được thu gom và đưa về khu xử lý nước thải tập trung số 1 đặt tại phía Đông 
Nam (cuối hồ Đankia) có công suất: 2.000 m3/ ngày đêm. 

- Các phân khu chức năng phía Tây Nam hồ Đankia - Suối Vàng nước thải phát 
sinh được thu gom và đưa về khu xử lý thải tập trung số 2 đặt tại phía Tây Nam (hồ 
Suối Vàng) có công suất: 200 m3/ ngày đêm. 

- Các khu vực không thể tổ chức được hệ thống thu gom nước thải dẫn về khu 
xử lý do điều kiện địa hình và vị trí cách xa các khu xử lý như các làng du lịch, các 
khu nghỉ dưỡng ven hồ,... thu gom xử lý nước thải tại nguồn bằng công nghệ xử lý 
nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học.  

- Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn tại cột A-QCVN 14:2008/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ được thải ra môi trường.  

8.7. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường 

- Tổng khối lượng chất thải rắn trung bình: 48,05 tấn/ngày; rác thải trong khu 
vực sẽ được thu gom 100% và xử lý đảm bảo yêu cầu, quy định. 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; chất thải rắn khu vực y tế cần 
phân loại rác tại nguồn theo quy định hiện hành, sau đó được thu gom vận chuyển về 
khu xử lý tập trung. 
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- Xử lý chất thải rắn được phân kỳ thành 02 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 01 (đến năm 2025) chất thải rắn được thu gom và vận chuyển về 
khu xử lý rác Xuân Trường, thành phố Đà Lạt để xử lý; 

+ Giai đoạn 02 (sau khi hoàn thành các phân khu chức năng) toàn bộ chất thải 
rắn được thu gom và xử lý tại phía Tây Nam (hồ Suối Vàng), khu vực nhà máy có 
công suất: 50 tấn/ngày.  

9. Đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch 

9.1. Về đánh giá môi trường chiến lược 

Chủ đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực 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, cụ thể: 

- Xác định các vấn đề về 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 các phân khu chức năng, các khu vực cấm xây dựng. 

9.2. Về giải pháp giảm thiểu tác động môi trường 

- Phân vùng bảo vệ môi trường để gìn giữ các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh 
học, cũng như kiểm soát để đảm bảo chúng không chịu tổn thương trong quá trình 
phát triển đô thị; 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, thu gom chất thải rắn 
theo quy hoạch. San gạt theo nguyên tắc tôn trọng địa hình, cân bằng đào đắp. Hạn 
chế bê tông hóa bề mặt các đô thị và khai thác trái phép nguồn nước ngầm; 

- Tạo hành lang bảo vệ sông hồ, khoảng cây xanh cách ly và cây xanh bóng 
mát dọc các trục giao thông chính, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống sông 
suối, mặt nước; khơi thông hệ thống kênh mương và ao, hồ. Bảo tồn vùng sinh thái 
nông nghiệp; khôi phục, bổ sung diện tích rừng; 

- Sử dụng đất một cách hợp lý; đối với khu vực sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao cần áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, 
giảm tối đa sự ô nhiễm gây ra với môi trường đất; 

- Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường. 

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nơi đổ rác đúng quy định cho mọi 
người trong khuôn viên Khu du lịch. 

- 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 phải triệt để tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc đào đắp, san gạt địa 
hình. 
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- 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 quy hoạch, xây dựng; giải 
pháp thi công phải đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận và vệ sinh môi trường. 

10. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn thực hiện 

10.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện  
STT Tên dự án  

Đến 2026 Đến 2030 

A 
Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng 
khung  Khu du lịch. 

  

1 
Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao 
thông đối ngoại và giao thông chính của Khu 
du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng. 

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

2 
Dự án đầu tư xây dựng hồ Phước Thành (hồ 
chứa ngăn nước bẩn, bảo vệ nguồn nước hồ 
Đankia) 

Hoàn thành  

3 
Dự án đầu tư xây dựng bến tàu du lịch trung 
tâm 

Hoàn thành  

4 
Dự án đầu tư xây dựng các Trạm xử lý nước 
thải  

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

5 Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe trung tâm Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

6 
Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, 
thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc... của 
Khu du lịch 

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

B 
Nhóm dự án phát triển cơ sở vật chất phục 
vụ du lịch. 

  

1 
Các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm du lịch 
tổng hợp (phân khu A-I)  

Hoàn thành  

2 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu Hành 
chính dịch vụ 

Hoàn thành  

3 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu Du lịch 
văn hóa Lang Biang (phân khu A-VII) 

Hoàn thành  

4 
Các dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng 
(phân khu A-II) 

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

5 
Các đự án đầu tư xây dựng Phân khu chăm 
sóc sức khỏe (phân khu A-III) 

 Hoàn thành 

6 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu Du lịch 
thể thao - Trung tâm thể thao quốc gia (phân 
khu A-IV) 

 Hoàn thành 

7 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu sân golf 
(phân khu A-V) 

Hoàn thành  
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8 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu Trung 
tâm giáo dục (phân khu A-VI) 

 Hoàn thành 

9 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu sinh thái 
nông nghiệp kết hợp du lịch (phân khu B-I) 

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

10 
Các dự án đầu tư xây dựng phân khu Dược 
liệu kết hợp du lịch (phân khu B-II) 

Hoàn thành 
GĐ1 

Hoàn thành 

 TỔNG CỘNG     
Ghi chú: Về vị trí, quy mô và tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án sẽ được tính toán, 
lựa chọn và xác định cụ thể tại giai đoạn triển khai tiếp theo. 

10.2. Nguồn lực thực hiện 

- Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng: Nguồn vốn ngân sách nhà nước 
và vốn ngoài ngân sách. 

- Các công trình khác: huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư theo các 
chính sách thông thoáng nhiều ưu đãi, cụ thể: 

+ Huy động tối đa cho đầu tư phát triển hạ tầng; vận dụng các cơ chế chính 
sách của Nhà nước như dành quỹ đất đổi lấy công trình hạ tầng kinh tế - xã hội;  

+ Tích cực thực hiện các chính sách xã hội hóa y tế, giáo dục; xây dựng quỹ tín 
dụng nhân dân để huy động vốn nhàn rỗi trong dân; 

+ Huy động nguồn vốn theo các phương thức BT, BOT, PPP đối với các công 
trình giao thông, du lịch, công trình văn hóa, thể dục thể thao; 

+ Huy động doanh nghiệp đầu tư dịch vụ, du lịch như: resort, khách sạn, trung 
tâm thương mại, nhà hàng, khu vui chơi giải trí …./. 
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