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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 Phúc đáp Công văn số 712/BXD-QHKT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến đối với nội dung Đồ án quy hoạch chung xây 

dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có ý kiến như sau: 

1. Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến 

năm 2040 nghiên cứu trên phạm vi khoảng 14.964 ha, nằm trên địa bàn các xã: 

Công Sơn, Mẫu Sơn thuộc huyện Cao Lộc và các xã: Mẫu Sơn, Khánh Xuân, 

Đồng Bục, Hữu Khánh và Yên Khoái thuộc huyện Lộc Bình, trong đó Khu du 

lịch quốc gia Mẫu Sơn là 11.387 ha, khu vực phụ cận là 3.577 ha. Thuyết minh 

cần làm rõ hiện trạng các loại đất trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch theo 

đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bổ sung đánh giá hiện trạng đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng, đất có rừng tự nhiên và diện tích đất còn lại theo quy định 

của pháp luật đất đai; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt; đánh giá tiềm năng đất đai trong phạm vi lập quy hoạch làm cơ sở 

cho việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đảm bảo 

hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. 

2. Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018, đến năm 2020 có dự án 

Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết - Mẫu Sơn là 410 ha tại 

huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình; Khu du lịch nghỉ mát Núi Mẫu Sơn 100 ha 

huyện Cao Lộc (không có Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn).  

Việc xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-

CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình 

hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Nghị định số 
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62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Cần phân kỳ thời gian thực hiện các công trình, dự án giai đoạn từ nay 

đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia, 

phương án phân bổ sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh. Các nội dung khác liên 

quan đến đất đai phải thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất 

đai và pháp luật khác có liên quan. 

3. Theo tài liệu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hiện có, khu vực 

lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đã phát hiện và ghi 

nhận các loại khoáng sản vàng, thạch anh và khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

là cát kết làm đá ốp lát và sét gạch ngói. Vì vậy, cần có giải pháp quy hoạch 

phù hợp, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

 4. Thuyết minh rõ việc đảm bảo các nguyên tắc chung về quản lý, bảo vệ, 

phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định tại 

Khoản 3, 6, 7 Điều 3 Luật tài nguyên nước và Khoản 1 Điều 5 Luật số sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, gồm: (i) khai thác 

sử dụng nước phải đảm bảo khả năng đáp ứng của nguồn nước; (ii) bảo vệ tài 

nguyên nước phải gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch 

sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; (iii) phải có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước, kết hợp với bảo 

vệ chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh; (iv) phải đảm bảo góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội và có các biện pháp bảo đảm đời sống dân cư. 

 Các hoạt động phát triển du lịch gắn với các hoạt động khai thác, sử dụng 

nước và xả thải vào nguồn nước, do vậy cần phân tích, đánh giá khả năng cân 

bằng nước trong phạm vi các dự án làm cơ sở xác định các nguồn nước khai 

thác, sử dụng phục vụ các hoạt động phát triển du lịch và định hướng phương 

thức phát triển du lịch phù hợp; đánh giá đầy đủ các tác động của việc khai thác, 

sử dụng nước và xả thải vào nguồn nước từ các hoạt động du lịch đến môi 

trường và xã hội để có cơ sở đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động. 

  Quy hoạch khu du lịch phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp 

với quy mô xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, đảm 

bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật tài nguyên nước. 

  Việc quy hoạch xây dựng các công trình trong khu du lịch cần tuân thủ 

các quy định tại Điều 6 và Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 

5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

 5. Cần phân tích, đánh giá dự báo những nguy cơ gây ra những tác động 

tiêu cực đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và tuân thủ nguyên tắc ưu 

tiên công tác bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 

11 Luật đa dạng sinh học; đưa ra các giải pháp khả thi, bền vững để phòng ngừa, 

giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học 

trong quá trình thực hiện quy hoạch. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Chủ 
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đầu tư các dự án thành phần căn cứ vào phạm vi, quy mô đầu tư phải lập Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Cơ quan 

có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Quý Bộ để 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, KHTC (Ng) 
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THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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