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Kính gửi: Sở Kế hoạch – Đầu tư 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 2649/SKHĐT- 

DNĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến về đề nghị điều chỉnh Dự 

án Khách sạn – nhà ở liền kề tại phường Sông Trí của Công ty CP TM dịch vụ 

Hà Tĩnh, sau khi nghiên cứu Sở có ý kiến như sau: 

1.Đồng tình chủ trương với nội dung điều chỉnh 1(Quy mô đầu tư) và 3 

(Tổng vốn đầu tư) của nhà đầu tư vì căn cứ theo tỉnh hình thực tế nhu cầu và 

hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn thị xã Kỳ Anh từ năm 2015 đến nay 

đang có chiều hướng giảm sút. Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn 

Dương đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng cơ bản nên lượng lao động của các 

nhà thầu thi công và khách công vụ giảm xuống kéo theo nhu cầu khách nghỉ 

trên địa bàn giảm sụt một cách rõ nét. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều 

dự án khách sạn nhà ở lớn không đảm bảo về lượng khách, doanh thu như 

Mường Thanh Hà Tĩnh, Trường Thọ...hiện đang trong tình trạng cầm cự là chủ 

yếu. Do đó các dự án mới đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ tại địa bàn thị 

xã Kỳ Anh nên cân nhắc đến hiệu quả kinh doanh trước khi đầu tư và kiến nghị 

của Công ty CP TM dịch vụ Hà Tĩnh đưa ra về điều chỉnh quy mô đầu tư và 

tổng vốn đầu tư Dự án Khách sạn – nhà ở liền kề tại phường Sông Trí  là hoàn 

toàn hợp lý. 

2. Về nội dung điều chỉnh 2 liên quan đến tiến độ đầu tư dự án, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nhà đầu tư nên xem xét lại vì tiến độ mà về 

phía công ty đưa ra từ tháng 10/2018 bắt đầu và từ tháng 2 đến tháng 6/2026 

khởi công, xây dựng hạng mục khách sạn và hoàn thiện tổng thể dự án là quá 

dài, tiến độ xây dựng phải hoàn thành trong 2 năm kể từ ngày được cấp Quyết 

định điều chỉnh dự án.  

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở Kế 

hoạch – Đầu tư xem xét tổng hợp./. 
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