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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quy hoạch phát triển du lịch và huy động nguồn vốn đầu 

tư phát triển du lịch biển và ven biển 
 

Thực hiện Công văn số 04/STNMT-CCBĐ ngày 06/02/2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 84/NQ-

CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo 

như sau: 

1. Đánh giá chung  

Hà Tĩnh có 137 km bờ biển, với vùng lãnh hải rộng khoảng 20 ngàn km2, 

là điểm giữa của cầu nối tuyến Bắc – Nam và cửa ngõ phía Đông của trục Đông 

– Tây, có nhiều bãi tắm đẹp, Hà Tĩnh có lợi thế để phát triển du lịch biển đảo. 

Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương 

vùng ven biển được tỉnh hết sức quan tâm, từng bước kết nối du lịch biển với 

các trung tâm du lịch của tỉnh, trong đó có tuyến đường ven biển Xuân Hội - 

Thạch Khê - Vũng Áng. Việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp đã có những  

bước khởi sắc với các dự án có quy mô lớn như: khu du lịch biển 5 sao, Trường 

Đua chó và sân golf 18 lỗ của Công ty Hồng Lam – Xuân Thành tại huyện Nghi 

Xuân… Dự án này đưa vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, 

tạo việc làm cho nhân dân và tăng thu cho ngân sách tỉnh nhà. 

2. Kết quả thực hiện quy hoạch phát triển du lịch dịch vụ biển và ven biển   

“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 1786/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến 2030” theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND, ngày16/7/2013 của UBND tỉnh 

đã xác định du lịch biển là lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển ngành 

kinh tế du lịch của tỉnh.  

Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, huyện Cẩm 

xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/5.000, đã được phê duyệt tại quyết định số 

4210/QĐ- UBND, ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh. Đây là 01 trong 46 khu du 

lịch quốc gia trọng điểm của cả nước trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 



Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ.  

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch Xuân Thành, Đèo Con , Kỳ Ninh, Chân 

Tiên… cũng đã được tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch, cụ thể 

như:Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái núi Cẩm Lĩnh thuộc khu 

du lịch quốc gia Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000, đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND, ngày 24/8/2012; 

Quy hoạch chi tiết khu du lịch Thiên Cầm đã được phê duyệt tháng 3/2000, với 

diện tích 245 ha, tỷ lệ bản đồ 1/2000; Quy hoạch chi tiết khu du lịch Bắc Thiên 

Cầm đã được phê duyệt tháng 11/2004, với diện tích 266,42ha, tỷ lệ bản đồ 

1/2000; Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Xuân Thành, với diện tích 145ha, tỷ lệ 

bản đồ 1/1000; Quy hoạch chi tiết bãi tắm ngoài lạch đào Khu du lịch Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; 

Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Chân Tiên (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) với 

diện tích 335ha, tỷ lệ bản đồ 1/2000; Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Thạch Hải 

(xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) với diện tích 137,8ha, tỷ lệ bản đồ 1/2000; Quy 

hoạch chi tiết Khu du lịch Đèo Con (xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh), với diện tích 

200ha, tỷ lệ bản đồ 1/2000. 

3. Kết quả huy động nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch 

Trên cơ sở xác định tầm quan trọng và vị thế của phát triển du lịch biển, 

phấn đấu đến năm 2020 kinh tế biển là một trong 5 đột phá về kinh tế như mục 

tiêu Chiến lược biển Quốc gia đề ra, ngành Du lịch Hà Tĩnh đã có những định 

hướng phát triển du lịch biển như: thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; 

ban hành Đề án “Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013-

2020”; đầu tư nâng cấp khu du lịch Thiên Cầm thành khu du lịch quốc gia; triển 

khai mở rộng không gian đô thị nhằm xây dựng đô thị du lịch biển; tập trung các 

nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ và có trọng tâm, 

trọng điểm.  

Hiện nay, khu vực ven biển của Hà Tĩnh có trên 1.000 phòng nghỉ, trong đó 

có 01 khách sạn 3 sao, 03 khách sạn 2 sao và nhiều nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch. 

Trong thời gian qua, có rất nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào du lịch Hà Tĩnh 

như: Tập đoàn Mường Thanh (dự án khách sạn 4 sao), Công ty TNHH Thiên An 

(khách sạn BMC), Công ty TNHH Quý Gia (khu du lịch sinh thái Hải Thượng) 

và các nhà đầu tư lớn khác. Các dự án này đều phát huy tốt hiệu quả. 

Đặc biệt, năm 2016 ra đời Khu du lịch trải nghiệm gắn với vùng rau củ quả 



công nghệ cao Đồng Nôi, Khu du lịch sinh thái Đức Đường góp phần đa dạng 

phong phú hơn các loại hình du lịch Hà Tĩnh. 

Hiện nay, Dự án Khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh (5 sao) chuẩn bị đi vào 

hoạt động ; Dự án xây dựng Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót do 

Công ty Cổ phần Vinpearl thuộc Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư, với tổng 

mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỉ đồng; Các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC 

cùng rất nhiều dự án resort, khách sạn đang tiến hành thủ tục để được cấp đất 

khởi công xây dựng năm 2017 hứa hẹn tạo nên diện mạo và sự phát triển mới 

cho du lịch Hà Tĩnh. Năm 2016, các khu vực biển và ven biển thu hút 1.832 tỷ 

đồng nguồn vốn đầu tư vào dịch vụ du lịch với các dự án khu tổ hợp dịch vụ, 

biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng,.. 

4. Kiến nghị, đề xuất phát triển du lịch ven biển 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các Sở ngành và địa phương ven biển quy hoạch các công trình lịch sử - 

văn hóa - địa danh du lịch biển; kiểm tra, xử lý và xây dựng đề án, dự án bảo vệ 

môi trường; đồng thời nghiên cứu khảo sát, xây dựng phương án tổ chức một số 

sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch ở một số địa phương ven biển; 

- Triển khai chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch mới như: tham quan 

các làng chài, làng nghề mang bản sắc vùng ven biển và tận dụng khai thác loại 

hình du lịch sinh thái kết hợp văn hoá tâm linh, xây dựng chợ hải sản tại Cẩm 

Nhượng phục vụ khách du lịch, nâng cấp các điểm và sản phẩm du lịch hiện có 

nhằm đa dạng hoá các loại hình du lịch biển, đảo trên cơ sở khai thác các giá trị 

sinh thái biển, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng và bền vững như du 

lịch tắm biển nghỉ dưỡng; du lịch thương mại, công vụ và hội nghị, hội thảo; du 

lịch vui chơi giải trí, tham quan các di tích văn hoá lịch sử, danh thắng…; 

- Mở rộng kết nối các điểm du lịch biển Hà Tĩnh với hành trình “Con 

đường di sản Miền Trung”, tuyến du lịch xuyên Việt và đặc biệt là khai thác tối 

đa tuyến hành lang Đông – Tây… Tích cực, chủ động khai thác nguồn khách 

truyền thống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; tiếp cận và khai thác nguồn khách 

du lịch tiềm năng tại TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng... Chủ động khai thác 

nguồn khách quốc tế truyền thống như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, các nước 

thuộc khối ASEAN…; 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban quản lý khu, điểm du lịch. 

Quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, 

quản lí giá cả hàng hóa, dịch vụ, không ngừng cải thiện môi trường du lịch. Ưu 



tiên công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng và số 

lượng nguồn nhân lực, vừa đáp ứng xu hướng chuyên nghiệp hóa vừa đảm bảo 

yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút 

khách và thu hút đầu tư vào các khu du lịch biển. Trước mắt cần tập trung vào 2 

khu du lịch biển Thiên Cầm và biển Xuân Thành; ưu tiên các dự án đầu tư có 

quy mô lớn, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ vui chơi giải trí, 

mua sắm hàng hoá...; 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức của nhân dân trong việc khai 

thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi từ biển; nâng cao trách nhiệm và ý thức cộng 

đồng trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng tới phát triển bền 

vững biển; 

- Tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế và các khoá bồi dưỡng 

về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo để trao đổi, chia sẻ thông 

tin, tranh thủ sự ủng hộ của các tỉnh bạn và các tổ chức quốc tế. 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện quy hoạch phát triển du lịch và huy 

động nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch biển và ven biển, đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c) 

- Sở Tài nguyên & Môi trường; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, NVDL. 
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