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Số:  675 /SVHTTDL-DL 

V/v ý kiến thẩm định về dự án đầu tư 

khu du lịch biển Kỳ Ninh.  

Hà Tĩnh, ngày 17  tháng 7 năm 2018    

   Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. 
 

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 565/KKT - 

QLĐT, ngày 06/7/2018 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm 

định nội dung đề xuất dự án đầu tư khu du lịch biển Kỳ Ninh; sau khi nghiên 

cứu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2145/QĐ-

UBND, ngày 16/7/2013;  Thị xã Kỳ Anh thuộc vùng du lịch phía Nam với khu 

vực Bắc Đèo Ngang là địa bàn trọng điểm phát triển du lịch với định hướng phát 

triển là tập trung tôn tạo các điểm di tích lịch sử văn hóa ở khu vực tạo sức hấp 

dẫn và tính đa dạng về sản phẩm du lịch của khu vực như đền Bà Bích Châu, 

Hoành Môn Quan.v.v.., hình thành và đưa vào khai thác các bãi biển Kỳ Ninh, 

Kỳ Xuân với việc đầu tư trước mắt với các công trình hạ tầng và cơ sở vật chất 

kỹ thuật. Vì vậy việc đề xuất Dự án dự án đầu tư khu du lịch biển Kỳ Ninh là 

phù hợp với định hướng phát triển vùng du lịch nói riêng và định hướng thu hút 

các nhà đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh nói chung trong Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết 

số 06 -NQ/TU, ngày 07/12/2017 của BCHĐB tỉnh.  

Tuy nhiên, đối với đề xuất hạng mục khách sạn 100 phòng, đề nghị nhà đầu 

tư cần đưa ra cấp hạng khách sạn cụ thể, khi thiết kế xây dựng, cần căn cứ các 

tiêu chuẩn được quy định trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN-4391-2015 về 

xếp hạng khách sạn. 

Ngoài ra, về vị trí cụ thể đề xuất của dự án cần căn cứ  vào quy hoạch phân 

khu khu đô thị du lịch Kỳ Ninh tỷ lệ 1/2000, để xem xét quyết định nhằm đảm bảo 

phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. 

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

lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

Gửi: Bản giấy + điện tử. 
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