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QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dƣỡng Vinh Mỹ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám 

sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi 

đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục và công bố thông 

tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến 

năm 2020; 
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Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Lộc; 

Căn cứ Kết luận số 598-KL/TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương kêu gọi đầu tư dự án Khu dịch 

vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc; 

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu dịch 

vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo Tờ trình số 3223/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ 

du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp thuận nhà đầu tư:  

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA ỐC HERITAGE VIỆT NAM. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301675033 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 

15/5/2020. 

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THIẾT Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 12/9/1983 Dân tộc: Kinh 

Chức danh: Chủ tịch    

Quốc tịch: Việt Nam 

Số chứng thực cá nhân: 027083000552 

Ngày cấp: 27/4/2018  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35 hẻm 173/68/81 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau: 

Điều 1. Nội dung dự án đầu tƣ 

1. Tên dự án đầu tư: KHU DỊCH VỤ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VINH MỸ. 

2. Mục tiêu dự án: 
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- Hình thành Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển với đầy đủ chức 

năng nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí kết hợp các mô hình trải 

nghiệm văn hóa, đời sống ngư dân.  

- Kết nối với các địa điểm du lịch xung quanh khu vực tạo nên chuỗi sản 

phẩm du lịch - dịch vụ hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

3. Quy mô dự án: 

- Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ với tiêu chuẩn 3 - 5 sao, 

có quy mô diện tích khoảng 39,58 ha. Khu du lịch dự kiến đón tối đa 1.500 

khách lưu trú/ngày và 1.000 khách tham quan/ngày. Khu dịch vụ du lịch nghỉ 

dưỡng Vinh Mỹ gồm 4 khu chính: khu biệt thự nghỉ dưỡng (không hình thành 

đơn vị ở), khu thương mại - dịch vụ, khu khách sạn, khu trải nghiệm văn hóa địa 

phương.  

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Nhà biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn thấp 

tầng, thương mại dịch vụ, khách sạn trung tâm. Các dịch vụ khác: khu trải 

nghiệm văn hóa địa phương, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, giải 

trí. 

Quy mô dự án được xác định cụ thể tại bước phê duyệt quy hoạch chi tiết. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế.  

5. Diện tích đất sử dụng của dự án: Khoảng 39,58 ha (diện tích thực tế theo 

hợp đồng thuê đất). 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.656,39 tỷ đồng (Một nghìn sáu trăm năm 

mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng). Trong đó: 

- Vốn của doanh nghiệp: 248,46 tỷ  đồng (Hai trăm bốn mươi tám tỷ, bốn 

trăm sáu mươi triệu đồng), chiếm 15% tổng vốn đầu tư. 

Tiến độ thực hiện góp vốn: 

TT Tên nhà đầu tƣ 

Số vốn 

góp Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn 

Tiến độ 

góp vốn 
Tỷ đồng 

1 

Công ty TNHH MTV 

Địa ốc Heritage Việt 

Nam 

248,46 100% Tiền mặt  Đã góp 

- Vốn vay của tổ chức tín dụng, vốn huy động hợp pháp khác: 1.407,93 tỷ 

đồng (Một nghìn bốn trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng), chiếm 85% 

tổng vốn đầu tư. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư. 



4 

 

 

 

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2026, 

trong đó: 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Từ tháng 01/2021 đến 

tháng 12/2022; 

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2026 (tổng 

thời gian thực hiện khoảng 04 năm kể từ khi được thuê đất). 

Điều 2. Các ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ  

1. Cơ sở pháp lý xác định ưu đãi: 

- Dự án đầu tư tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 

địa bàn được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu 

đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

của Chính phủ; 

- Dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng không thuộc ngành, nghề ưu 

đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I, Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban 

hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

2. Cơ sở pháp lý để tính ưu đãi: 

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định 

quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

- Về thuế nhập khẩu: Thực hiện theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. 

- Về miễn giảm tiền thuê đất: Thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và 

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước. 

Điều 3. Các điều kiện đối với Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt 

Nam 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác, tính 

hợp pháp của các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề xuất thực hiện dự án 

và văn bản, hồ sơ kèm theo. Thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, quy 

mô đầu tư, tiến độ và các quy định khác tại Quyết định chủ trương đầu tư; tuân 
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thủ đúng quy định của pháp luật, chính sách hiện hành của nhà nước và của tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Chịu trách nhiệm triển khai dự án đúng thời gian tại văn bản đề xuất thực 

hiện dự án và tại Bản cam kết số 05/CK-HT ngày 26 tháng 8 năm 2020 cùng các 

văn bản, hồ sơ nộp kèm và theo các nội dung yêu cầu của UBND tỉnh có liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển (36m) đoạn đi 

qua khu vực thực hiện dự án (UBND tỉnh hỗ trợ về việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng) đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đường và phù hợp với các quy 

định có liên quan khác theo đúng cam kết của Công ty tại Văn bản số 08/CK-HT 

ngày 30 tháng 9 năm 2020. Sau khi đầu tư hoàn thành, Công ty tiến hành bàn 

giao cho nhà nước để quản lý và sử dụng. 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, rừng, quản lý đầu tư xây dựng, 

bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan; 

phối hợp với các cơ quan có chức năng đảm bảo an ninh trật tự theo đúng quy 

định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện dự án. 

- Thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án trước khi được Nhà nước 

cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư và pháp luật liên quan. 

Điều 4: Giao UBND huyện Phú Lộc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất 

theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn bản Quyết định chủ 

trương đầu tư sẽ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt 

động theo quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư 2014. 

Điều 6. Quyết định này được lập thành 03 bản gốc. Công ty TNHH MTV 

Địa ốc Heritage Việt Nam được cấp 01 bản, 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và 01 bản lưu tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6;  

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: TN&MT, XD, TC, DL;  

- UBND huyện Phú Lộc; 

- UBND xã Vinh Mỹ; 

- VP: CVP và các PCVP;   

- Lưu VT, QHXT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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