
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 1153 /SVHTTDL-DL 

V/v thẩm định nội dung hồ sơ đề xuất đầu tư 

Dự án “ Khu dịch vụ trải nghiệm HAPPY 

HILL” tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà lần 2 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 15 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 2773 /SKHĐT- 

DNĐT ngày 5/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung 

hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án “ Khu dịch vụ trải nghiệm HAPPY HILL” tại xã 

Thạch Hải, huyện Thạch Hà lần 2 của Công ty CP KID LAND, sau khi nghiên 

cứu Sở có một số ý kiến như sau: 

1. Về chủ trương và vị trí đề xuất đầu tư: Dự án Khu dịch vụ trải nghiệm 

HAPPY HILL phù hợp với định hướng phát triển vùng du lịch trung tâm. Khu 

du lịch biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà được UBND tỉnh công nhận là một khu 

du lịch cấp tỉnh, với tiềm năng khai thác phát triển du lịch biển rất tốt, tuy nhiên 

cho đến nay hiện trạng khu du lịch biển Thạch Hải vẫn còn hết sức hoang sơ, 

chưa thu hút được nhà đầu tư vào khai thác, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được 

nhu cầu của khách du lịch. Dự án “ Khu dịch vụ trải nghiệm HAPPY HILL” 

được triển khai sẽ góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch - dịch vụ tại đây, đồng 

thời góp phần chỉnh trang cảnh quan khu vực, góp phần tạo động lực thu hút đầu 

tư phát triển du lịch nên Sở đồng tình cao với ý tưởng và chủ trương đầu tư khu 

du lịch Dự án “ Khu dịch vụ trải nghiệm HAPPY HILL” tại xã Thạch Hải, 

huyện Thạch Hà. 

2. 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./. 
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