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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2366  /SKHĐT-TTra                            Khánh Hòa, ngày  21   tháng  7  năm 2020 

V/v Trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 

VI đối với dự án Khu du lịch 

suối nước nóng Trường Xuân 
 

 

   Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn 

bản số 157/HĐND-VP ngày 20/7/2020 V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, 

HĐND tỉnh khóa VI về tình hình triển khai dự án Khu du lịch suối nước nóng 

Trường Xuân, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung theo phiếu chất vấn của 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Ngô như sau: 

1. Về tình hình thực hiện dự án từ khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

(08/10/2009) đến trước thời điểm Hội đồng Nhân dân giám sát (tháng 

9/2018) 

Dự án Khu du lịch suối nước nóng Trường Xuân do Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Chế biến thực phẩm Thành Công làm chủ 

đầu tư đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 

3712100115, chứng nhận lần đầu ngày 08/10/2009. Thời gian hoàn thành các 

thủ tục đầu tư để được cấp phép xây dựng là 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng 

nhận đầu tư; thời gian thi công công trình là 2 năm kể từ ngày cấp phép xây 

dựng. 

Trong khoảng thời gian này Nhà đầu tư đã triển khai thực hiện các thủ tục 

đầu tư: Lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; lập hồ sơ thiết kế cơ sở; ký 

hợp đồng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Khánh Hòa để trích đo địa 

chính diện tích đất của dự án và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng. 

Tiến độ thực hiện dự án là chậm so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu 

tư. Việc Nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ ngoài yếu tố chủ quan của nhà 

đầu tư chưa tích cực thực hiện dự án còn có yếu tố khách quan phải điều chỉnh 

lại quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và thiết kế cơ sở; khó khăn trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát lại diện tích rừng, quy hoạch 

rừng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án; chịu ảnh hưởng của 

các cơn bảo năm 2017, 2018; khu vực thực hiện dự án là địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.  

2. Về tình hình thực hiện dự án từ khi HĐND tỉnh giám sát (tháng 

9/2018) đến nay 
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Sau đợt khảo sát của Đoàn Công tác số 1, Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 

9/2018, Nhà đầu tư đã có nhiều tích cực triển khai thực hiện dự án, đến thời

điểm báo cáo dự án đã hoàn thành thêm các hồ sơ sau:  

- Hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở; hồ sơ thiết kế thi công; công tác phòng

cháy chữa cháy; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xác định lại vị trí, 

diện tích, hiện trạng rừng.  

- Đối với thủ tục đất đai; công tác đánh giá tác động môi trường; cấp phép

khai thác khoáng sản Nhà đầu tư cũng đã hoàn thành hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và

Môi Trường tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục địa chất khoáng sản – Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để được thẩm định phê duyệt. Tuy nhiên hồ sơ chưa được xem xét

giải quyết là do Giấy chứng nhận đầu tư hết hạn và dự án chưa được giao đất, 

cho thuê đất nên hồ sơ chưa được thẩm định, phê duyệt. 

3. Về công tác tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý đối với dự án 

Từ những nội dung nêu trên, thực hiện theo như ý kiến chỉ đạo của đồng

chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa

tại Thông báo số 506-TB/TU ngày 05/7/2019 và Văn bản số 7445/UBNDKGVX

ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v thực hiện Thông báo số 506-TB/

TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Thông báo số 219/TBUBND ngày 

19/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa Kết luận cuộc họp nghe báo cáo về tình 

hình dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân tại xã Ninh Tây, thị xã 

Ninh Hòa. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, tổng hợp ý kiến của các sở, ngành 

và đã có báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 1930/SKHĐT-TTra ngày 18/6/2020, 

trong văn bản này Sở Kế hoạch và Đầu tư không kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 

dự án mà xem xét, cho phép Nhà đầu tư được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo./. 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC     - 
Như trên;(VBĐT) 
- Lưu: VP, TTra. 
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                                                                                       Trần Hòa Nam 
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