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V/v thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Trung tâm 

dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí huyện Lộc Hà 

của Công ty TNHH Lê Nam Hà Tĩnh. 

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2019    

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư   
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2450/SKHĐT - 

DNĐT ngày 01/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định hồ sơ đề 

xuất dự án Trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí huyện Lộc Hà của Công ty 

TNHH Lê Nam Hà Tĩnh; sau khi nghiên cứu, Sở có ý kiến như sau: 

Về chủ trương: Theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Lộc Hà thuộc vùng du lịch Trung tâm, 

định hướng phát triển trọng điểm các dịch vụ du lịch. Vì vậy, việc đầu tư các 

trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí có quy mô tại đây để phục vụ khách du 

lịch là rất cần thiết. 

Về nội dung: đề nghị nhà đầu tư xem xét lại một số nội dung sau: 

1. Trong hồ sơ dự án, tại bảng dự kiến sản phẩm, dịch vụ có các hạng mục 

dịch vụ tham quan du lịch (100.000đ/vé), du lịch trải nghiệm (100.000đ/vé); tuy 

nhiên, trong thuyết minh dự án, các hạng mục này dịch vụ tương đối đơn giản. 

Đề nghị nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả của dự án và giá dịch vụ tham quan. 

2. Hiện nay, việc tuyển dụng nhân lực du lịch có chuyên môn, nghiệp vụ là 

rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, tại mục nhu cầu lao động, nhà đầu tư dự 

kiến có 35 nhân viên phục vụ, trình độ chuyên môn là THPT. Đề nghị nhà đầu 

tư xem xét lại cơ cấu trình độ của nhân viên phục vụ để đáp ứng yêu cầu. 

 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./. 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Công ty TNHH Lê Nam Hà Tĩnh; 

- Trung tâm hỗ trợ DN Tỉnh; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

          Đã ký 

          Lê Trần Sáng 
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