UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 94/SKH-DN

Quảng Trị, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khảo sát, nghiên cứu lập dự án Khu phức
hợp: Thể thao, Nhà hàng tiệc cưới, biệt thự
khu vực Hồ huyện Hướng Hóa

Kính gửi: Công ty Cổ phần Long Việt.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3007/UBND-VX
ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh V/v khảo sát, nghiên cứu lập dự án Khu phức
hợp: Thể thao, Nhà hàng tiệc cưới, biệt thự khu vực Hồ huyện Hướng Hóa (sau
đây gọi tắt là Dự án); Sau khi nghiên cứu đề xuất của Công ty Cổ phần Long
Việt; Căn cứ các quy định liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
- Dự án đầu tư đề xuất thuộc huyện Hướng Hóa, là điểm đầu của phía
Việt Nam trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, đây là khu vực có nhiều tiềm
năng để phát triển du lịch - dịch vụ, dự án được đầu tư sẽ góp phần tạo thêm các
dịch vụ du lịch có chất lượng trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu thể thao, nghĩ
dưỡng của khách du lịch, người dân và tạo việc làm cho lao động địa phương;
- Khu đất dự kiến thực hiện dự án theo đề nghị của Công ty Cổ phần Long
Việt tại Văn bản số 195/CV-PLW ngày 23/6/2021 thuộc Khu Kinh tế Thương
mại Đặc biệt Lao Bảo do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý theo thẩm
quyền được giao.
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020: “Đối với dự
án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư”.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty Cổ phần Long Việt làm
việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để được hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ
tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến Quý Công ty biết để thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BQL KKT tỉnh (p/h);
- UBND huyện Hướng Hóa (p/h);
- Lưu: VT, DN.
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