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Số: 683 /SVHTTDL-DL 

V/v thẩm định nội dung đề xuất dự án 

Xây dựng khách sạn – nhà hàng Sóng 

Biển tại xã Cẩm Nhượng,  

huyện Cẩm Xuyên  

 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 7 năm 2018    

   

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

           

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1820 /SKHĐT - 

DNĐT, ngày 11/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung 

đề xuất dự án Xây dựng khách sạn – nhà hàng Sóng Biển tại xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm Xuyên ; sau khi nghiên cứu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý 

kiến như sau: 

        Căn cứ vào Quyết định số 4210/QĐ-UBND, ngày 25/12/2009 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 

Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/5000 (tổng diện tích 1.557 

ha, trong đó đất thuộc xã Cẩm  Nhượng là  209 ha);  khu vực đề nghị đề xuất dự 

án Xây dựng khách sạn – nhà hàng Sóng Biển tại xã Cẩm Nhượng thuộc khu du 

lịch Thiên Cầm, trong bản đồ phân khu chúc năng của quy hoạch khu vực nay   

 thuộc khu C- Khu làng nghề Cẩm Nhượng, sử dụng đất để xây dựng làng nghề 

Cẩm Nhượng và đất giao thông khu C, không bố trí đất để xây dựng khách sạn 

và nhà hàng. 

       Như vậy, Căn cứ vào quyết định nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nếu chấp thuận chủ trường cho dự án Xây dựng 

khách sạn – nhà hàng Sóng Biển tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa phương đề xuất UBND tỉnh có chủ trương 

điều chỉnh lại Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch 

quốc gia Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/5000. 

Tuy nhiên, đối với đề xuất hạng mục khách sạn 30 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, căn cứ vào quyết định số 3500/ QĐ - UBND, ngày 05/12/2008 

của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của BQL khu 

du lịch Thiên Cầm, thì khi đầu tư vào Khu du lịch Thiên Cầm cần phải có ý kiến 

của Ban quản lý khu du lịch . 



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, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (bc) 

- UBND huyện Cẩm Xuyên ( để biết); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

Gửi: Bản giấy + điện tử. 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 Đã ký 

  Lê Trần Sáng 
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