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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  699 /KKTCN-ĐTDN      Thừa Thiên Huế, ngày  12 tháng 5 năm 2020 
V/v cung cấp thông tin liên quan đến dự 

án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf 

Lăng Cô 

 

 
Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhận được thông tin phản 

ánh của tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 

minh liên quan đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô, trong đó 

nội dung phản ánh như sau “1. Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Phong Phú Lăng Cô giai đoạn 1 (2008), giai đoạn 2 (2011-2018) gồm 220 

hecta; đã đền bù mồ mã và có 3 hộ dân đã nhận tiền đền bù. Đến nay, không có 

động tỉnh gì, chỉ có đặt văn phòng ban điều hành tại thôn Phú Hải, xã Lộc 

Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế. Dự án không hoạt động làm cho hơn 70 hộ 

dân trong thôn sống dở, chết dở, ruộng đất bỏ hoang không canh tác. Trong 

gia đình sống 2,3 thế hệ... mỗi khi xây dựng nhà ở thì chính quyền địa phương 

đến lập biên bản xử lý bắt cam kết. Nếu dự án không có khả thi xây dựng, đề 

nghị quý cấp lãnh đạo thu hồi dự án theo quy định của nhà nước và cho phép 

bà con trong thôn xây dựng nhà ở ổn định để phát triển kinh tế, xã hội ở địa 

phương. 2. Về môi trường: Đất của dự án Phong Phú có 2 tuyến đường 

(Đường Chân Mây - Lăng Cô và đường ven chân đèo Phú Gia). Tại đây, các 

doanh nghiệp ngang nhiên phá, mở đường vận chuyển cát trong đêm từ lúc 21h 

đến 3, 4h sáng hôm sau và nhiều đêm như vậy, không có cơ quan chính quyền 

nào ngăn chặn. Hỏi ai có "chống lưng" cho doanh nghiệp không?”. Liên quan 

đến nội dung này, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt 

là Ban Quản lý) cung cấp một số thông tin liên quan như sau:  

1. Về dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô 

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô của Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô thuộc danh mục các dự án chậm tiến 

độ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý đã phối hợp với các sở, 

ngành liên quan rà soát hồ sơ và đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề xuất 

phương án xử lý theo quy định của pháp luật. 

Khu đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô nằm trong khu 

vực phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp theo Quy hoạch 

chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến 

năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-

TTg ngày 05/12/2008. Trường hợp dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf 

Lăng Cô bị thu hồi thì Ban Quản lý tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đủ năng lực 
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để nghiên cứu đầu tư dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với việc 

xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, 

UBND tỉnh có ban hành Công văn số 1705/UBND-XD ngày 03/4/2014 và Ban 

Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (trước đây là Ban Quản lý Khu kinh tế 

Chân Mây – Lăng Cô) đã phối hợp với UBND huyện Phú Lộc, UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô công bố các nội dung đã 

được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn nêu trên. Theo quy hoạch và quy 

định của pháp luật về xây dựng, đối với khu vực dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 

sân golf Lăng Cô chỉ được cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm). 

2. Về việc khai thác cát trái phép tại khu vực dự án Khu du lịch nghỉ 

dưỡng sân golf Lăng Cô 

Thời gian qua, có tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực dự án Khu 

du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô. Sau khi phát hiện tình trạng này, Ban Quản 

lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, khi 

phát hiện các trường hợp khai thác, tập kết cát trái phép thì thông báo ngay cho 

chính quyền địa phương để phối hợp xử lý theo quy định. UBND huyện Phú 

Lộc đã thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các bãi tập kết cát trái phép trên 

địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Từ ngày 06 – 15/3/2020, Tổ công 

tác đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản và huy động phương tiện cơ giới xử lý 

các điểm tập kết cát trái phép không rõ đối tượng sở hữu tại các xã Lộc Tiến, 

Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, thị trấn Lăng Cô.  

Từ sau khi Tổ công tác ra quân xử lý, tình hình khai thác cát trái phép 

tạm lắng một thời gian; tuy nhiên, từ cuối tháng 4/2020, Ban Quản lý Khu kinh 

tế, công nghiệp tỉnh phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực dự 

án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô hoạt động trở lại. Để xử lý dứt điểm 

tình trạng khai thác cát trái phép, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh sẽ 

báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Phú Lộc 

chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác 

cát trái phép tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xin cung cấp một số thông tin 

liên quan để Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trả lời đến tổ 

chức, cá nhân./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- TB và PTB Nguyễn Công Bình; 

- VP Ban; các Phòng: ĐTDN, QHXDTNMT; 

VPĐD KKT; 

- Lưu: VT, Dũng. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Công Bình 
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