
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 1247 /SVHTTDL-DL 

V/v thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây 

dựng khách sạn HANVET tại KDL Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

 

                                      

                                            Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3194 /SKHĐT - 

DNĐT, ngày 25/11/2018 của Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc thẩm định hồ sơ đề 

xuất dự án Đầu tư xây dựng khách sạn HANVET tại KDL Xuân Thành, huyện 

Nghi Xuân; Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, Sở có ý kiến như 

sau: 

Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh, đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030, đưa ra các sản phẩm chủ lực về du lịch có khu du lịch nghỉ dưỡng 

Xuân Thành, và hiện nay đã có quy hoạch chi tiết khu du lich Xuân Thành. Do 

vậy, dự án Đầu tư xây dựng khách sạn HANVET tại KDL Xuân Thành, huyện 

Nghi Xuân, nhằm tạo ra đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu 

ngày càng đa dạng của du khách, phù hợp với quy hoach du lịch. Do vậy, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí về chủ trương đầu tư và yêu cầu chủ đầu 

tư quan tâm thực hiện một số nội dung như sau: 

 - Trong dự án có đề xuất xây dựng khách sạn HANVET tiêu chuẩn 4 sao  nên 

khi thiết kế xây dựng đề nghị chủ đầu tư căn cứ Bộ tiêu chuẩnViệt nam TCVN- 

4391-2015 về xếp hạng khách sạn và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, ngày 

15/12/2017 về quy định chi tiết một số điều luật du lịch nhằm đảm bảo tiểu 

chuẩn phục vụ khách du lịch trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, trong quá trình 

vận hành khách sạn và tổ hợp dịch vụ  cần chú ý đến chất lượng nguồn nhân lực 

và công tác đào tạo nguồn nhân lực. 

- Về vị trí cụ thể đề xuất của dự án, đề nghị UBND huyện Nghi Xuân, BQL khu 

du lịch Xuân Thành xem xét đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch chi tiết khu du 

lịch Xuân Thành và căn cứ các quy định hiện hành về thủ tục cấp đất để quyết 

định. 

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

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVDL 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

         Lê Trần Sáng 
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