
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ DU LỊCH 
 

Số:          /SDL-QHPTTNDL 

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bình Định, ngày     tháng  11  năm 2019 

V/v lấy ý kiến về hình thức lựa chọn 

nhà đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ 

dưỡng sinh thái cao cấp và vui chơi 

giải trí ngoài trời núi Vũng Chua - 

Ghềnh Ráng 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

   

 Theo đề nghị tại Văn bản số 1645/SKHĐT-TTXT ngày 12/11/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến về hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu biệt 

thự nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và vui chơi giải trí ngoài trời núi Vũng Chua - 

Ghềnh Ráng, Sở Du lịch có ý kiến như sau: 

 - Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư: sử dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư. 

 - Về đề xuất dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và vui chơi giải 

trí ngoài trời núi Vũng Chua - Ghềnh Ráng: 

 + Dự án thuộc Điểm du lịch số 2A tuyến du lịch Quy Nhơn - Sông Cầu vì vậy 

quy mô đầu tư về tầng cao tối đa cần phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 

1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định. 

 + Qua nghiên cứu nội dung đồ án, việc đề xuất quy mô đầu tư dự án và tổng 

vốn đầu tư chênh lệch rất lớn nên dự án không mang tính khả thi cao. Sở Du lịch đề 

nghị đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất (trang 8); đề xuất cụ thể hơn các nội dung, ý 

tưởng Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (trang 12) và đánh giá chính xác các 

mức chi phí trong Tổng vốn đầu tư của dự án (trang 25). 
 

 Trên đây là ý kiến của Sở Du lịch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.  

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

GIÁM ĐỐC 

 
- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QHPTTNDL. 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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