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                                          Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

           

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2946/SKHĐT-

DNĐT, ngày 20/11/2019 của Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc xin ý kiến đề nghị 

điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái vườn đồi Hoàng Nhật tại xã Nam 

Hương, huyện Thạch Hà; Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, Sở có 

ý kiến như sau: 

        Thống  nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái vườn 

đồi Hoàng Nhật tại xã Nam Hương, huyện Thạch Hà của Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Thương mại Hoàng Nhật như chủ đầu tư đã đề xuất. 

 Tuy nhiên, đề nghị nhà đầu tư lưu ý một số nội dung như sau: 

- Trong dự án có đề xuất xây dựng nhà nghỉ dưỡng, khách sạn nhà hàng ẩm 

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

TCVN- 4391-2015;7798:2014 về khách sạn, căn hộ xếp hạng 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  khu du lịch cần chú ý đến chất lượng 

nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực; Về hạng mục xây dựng nhà 

vệ sinh công cộng đề nghị chủ đầu tư tham khảo Quyết định số 225/QĐ-TCDL, 

ngày 08/5/2012 của Tổng cục du lịch về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn nhà 

vệ sinh cộng cộng phục vụ khách du lịch. 

- Về đề xuất xây dựng sân tập golf, khu thể thaođề nghị nhà đầu tư cân 

nhắc tính toán lựa chọn loại hình để phù hợp với diện tích đất hiện có, trong quá 

trình thiết kế xây dựng đề nghị chủ đầu tư tham vấn các chuyên gia về lĩnh vực 

thể thao, nhằm đảm bảo về kích thước, tiêu chuẩn theo quy định.  

- Về cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án du lịch, đề nghị nhà đầu tư 

nghiên cứu quy định tại 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 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. 
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