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Số: 1241 /SVHTTDL-DL 
V/v góp ý quy hoạch chi tiết quần thể khu 

du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân của Công ty CP 

Hợp tác thương mại Toàn Cầu. 

Hà Tĩnh, ngày  05 tháng 12 năm 2018    

  Kính gửi: Sở Xây dựng 
 

        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2799/SXD- 

KTQH, ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc xin ý kiến góp ý quy hoạch 

chi tiết quần thể khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện 

Nghi Xuân của Công ty CP Hợp tác thương mại Toàn Cầu; sau khi nghiên cứu, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với các nội dung như dự 

thảo quy hoạch đã nêu. 

       Tuy nhiên, tại mục 3.1 “ Tổng quan du lịch Hà Tĩnh và huyện Nghi 

Xuân” trong thuyết minh quy hoạch nên viết gọn lại vì trong du lịch chỉ chia ra 

hai loại tài nguyên để phát triển du lịch gồm có Tài nguyên tự nhiên và Tài 

nguyên nhân văn. 

        Tại trang 10, đưa ra số liệu khách du lịch từ năm 2011và 6 tháng năm 2012, 

đề nghị cần cập nhật lại số liệu mới về khách du lịch năm 2017 và 2018, để phù 

hợp với dự án hơn. 

      Trong mục tiêu của quy hoạch đưa ra dự án quần thể khu du lịch và nghĩ 

dưỡng cao cấp tại xã Xuân Thành đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho Hà Tĩnh, 

khu vực thành phố Vinh và các vùng lân cận sự lựa chọn về dịch vụ nghỉ ngơi 

thư giản tại các khách sạn cao cấp sang trọng và dịch vụ vui chơi giải trí đi kèm 

một cách hoàn hảo. Muốn đạt được mục tiêu này, khu vực này cần phải tạo ra sự 

khác biệt so với khu du lịch biển Cửa Lò, đề nghị nhà đầu tư xây dựng quần thể 

khu du lịch cao cấp nhưng theo hướng sinh thái gần gũi với thiên nhiên hạn chế 

tối đa việc bê tông hóa, đô thị hóa tại khu du lịch này. 

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

dựng xem xét, bổ sung vào nội dung quy hoạch./. 
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