
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 1117 /SVHTTDL-DL 

V/v thẩm định hồ sơ đề xuất Dự án nhà hàng, 

khách sạn cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện 

Nghi Xuân 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2019 

    

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 2647/SKHĐT - 

DNĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất Dự 

án nhà hàng, khách sạn cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân của Công 

ty cổ phần Đầu tư CIC, sau khi nghiên cứu Sở có một số ý kiến như sau: 

1.Khu vực đề xuất dự án là một trong những khu du lịch trọng điểm thu hút 

khách du lịch đến Hà Tĩnh nên đề xuất dự án đầu tư là phù hợp với việc nâng 

cấp hệ thống cơ sở vật chất, góp phần bổ sung thêm cơ sở kinh doanh dịch vụ 

lưu trú cao cấp để phục vụ khách du lịch đến với Xuân Thành.  

2. Vị trí khu đất dự án nằm trong khu vực đất theo QH phân khu xây dựng 

khu du lịch Xuân Thành gắn với sân golf và các vùng phụ cận huyện Nghi Xuân 

đã được phê duyệt là đất xây dựng nhà nghỉ, khách sạn có ký hiệu DL 1.54; mật 

độ xây dựng 40% đảm bảo (theo QH là 20-40%), tầng cao 15 tầng (theo QH 

khống chế 1-4 tầng) như vậy để dự án được thực hiện góp phần tạo nên diện 

mạo mới cho khu du lịch Xuân Thành đề nghị xem xét trình UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh tầng cao cho phù hợp. 

3. Về thủ tục giao đất, cho thuê đất đề nghị địa phương, chủ đầu tư và các 

ngành chức năng thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành. Về cơ 

chế chính sách hỗ trợ dự án, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu quy định Nghị quyết 

81/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/12/2018 và Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng hưởng cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển du lịch của tỉnh. 

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

hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                               

- Giám đốc và các PGĐ Sở;   

- TT hỗ trợ PTDN&XTĐT tỉnh                                                 

- Lưu: VT, NVDL. 

Gửi: VB giấy + điện tử 

                         

                        KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

            Đã ký 

 

 

                         Lê Trần Sáng 
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