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V/v góp ý đồ án Quy hoạch vùng huyện Lộc 

Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2019    

Kính gửi: Sở Xây dựng   
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2736/SXD-KTQH7 

ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng, về việc xin ý kiến đồ án Quy hoạch vùng 

huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; sau khi nghiên cứu, Sở có 

một ý kiến về lĩnh vực du lịch như sau: 

1. Về hình thức: Đề nghị xem xét, điều chỉnh lại cách đánh số thứ tự các 

chương, mục, tiểu mục cho phù hợp. 

2. Về nội dung:  

- Tại trang 16, về thực trạng lĩnh vực du lịch: Đồ án mới chỉ nêu 02 đầu 

mục đã thực hiện là Tổ chức khai trương mùa du lịch biển và hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh mà chưa có đánh giá cụ thể về thực trạng 

phát triển du lịch địa phương thời gian qua.  

-  Tại trang 78, Phân vùng phát triển du lịch: Đề nghị nêu cụ thể ranh giới 

của 03 vùng được đưa ra trong Đồ án. Ngoài ra, homestay là một loại hình lưu 

trú, không phải là một loại hình du lịch. Homestay có thể là một hình thức lưu 

trú nằm trong loại hình du lịch cộng. đồng. 

- Làng du lịch cộng đồng Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500. UBND huyện 

Lộc Hà cũng đã ban hành Kế hoạch xây dựng làng du lịch cộng đồng Nam Sơn, 

xã Thịnh Lộc, giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, tại phần đánh giá thực trạng, 

tiềm năng phát triển du lịch cũng như định hướng phát triển du lịch trong Đồ án 

chưa có nội dung này. Đề nghị xem xét bổ sung. 

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

dựng tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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