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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /BC-UBND            Nghi Xuân, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việc khó khăn, vướng mắc khi di dời đường ống cấp nước sạch phục vụ 

giải phóng mặt bằng tiểu Dự án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành, 

huyện Nghi Xuân, thuộc Dự án BIIG2 

  

                      Kính gửi:  

                                     - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

                                     - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tham mưu đề xuất thống nhất 

phương án di dời đường ống cấp nước sạch phục vụ giải phóng mặt bằng tiểu dự 

án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân thuộc dự án “Hạ 

tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (BIIG2 - Hà Tĩnh). Ủy ban 

nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện việc di dời đường ống cấp nước sạch, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về hệ thống cấp nước sạch huyện Nghi Xuân:  

Dự án Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân, khu 

du lịch Xuân Thành và vùng phụ cận, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh Hà 

Tĩnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (giai đoạn 1) tại Quyết định số 

2351/QĐ-UBND ngày 21/12/2004. Dự án do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ 

đầu tư; thời gian thực hiện từ tháng 9/2006, hoàn thành bàn giao đưa vào sử 

dụng tháng 12/2010 và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 23/3/2012. 

Thực hiện theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND 

tỉnh về sát nhập các Trung tâm quản lý nước sạch các huyện cho Công ty Cấp 

nước Hà Tĩnh và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng kiểm kê, xác định lại giá trị tài sản của các Trung 

tâm quản lý nước sạch các huyện bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước 

và Xây dựng Hà Tĩnh; Dự án được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Cấp 

nước và Xây dựng Hà Tĩnh (nay là Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh) quản lý 

từ ngày 31/12/2013 với giá trị tài sản cố định được xác lập là: 64.422.874.000 

đồng (Biên bản xác định giá trị hệ thống cấp nước sạch huyện Nghi Xuân bàn 

giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh, ngày 

31/12/2013 của Hội đồng kiểm kê tài sản tỉnh). 

2. Những tồn tại, khó khăn vướng mắc: 

Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân, khu du lịch 

Xuân Thành và vùng phụ cận, huyện Nghi Xuân để thi công tuyến đường ống 

cấp I nằm trong phạm vi hành lang tuyến Tỉnh lộ 1 và Tỉnh lộ 22/12 (nay là 
tuyến ĐT.546 và ĐT.547, đoạn từ thị trấn Xuân An đến Ngã tư xã Xuân Thành), 
UBND huyện Nghi Xuân có Văn bản số 41/TTr-UBND ngày 08/3/2007 gửi Sở 



2 
 

Giao thông vận tải Hà Tĩnh đề nghị cấp giấy phép thi công theo quy định. Sở 

Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã cấp giấy phép thi công số 535/SGTVT-GPTC 

ngày 17/4/2007 cho UBND huyện Nghi Xuân (chủ đầu tư) để thực hiện xây 

dựng công trình; trong đó có nội dung:‘‘UBND huyện Nghi Xuân tự bỏ kinh phí 
và di dời đường ống cấp nước khi có yêu cầu của ngành giao thông vận tải để 
xây dựng, nâng cấp công trình giao thông có liên quan đến tuyến ống nước nói 

trên’’. 
Quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp 

đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân, Hội đồng bồi thường GPMB 

Dự án đã điều tra khảo sát và nhận thấy tuyến đường ống cấp nước sạch nói trên 

nằm trong mốc GPMB và cần phải di dời để thực hiện dự án. Tuy nhiên, do Dự 

án Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân, khu du lịch 

Xuân Thành và vùng phụ cận, huyện Nghi Xuân đã bàn giao cho Công ty Cổ 

phần cấp nước Hà Tĩnh quản lý, kinh doanh khai thác nên UBND huyện Nghi 

Xuân đã có Văn bản 1513/UBND-MB ngày 17/9/2019 gửi Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình DD&CN tỉnh (chủ đầu tư) và Văn bản số 

2118/UBND-MB ngày 20/12/2019 gửi UBND tỉnh, chủ đầu tư báo cáo rõ về nội 

dung này (trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 8387/UBND-

KT1 ngày 17/12/2019).   

Ngày 07/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có Văn bản số 

289/STNMT-DGBBT nêu rõ, đối với hệ thống ống cấp nước sạch nằm trong 

hành lang an toàn giao thông, không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ mà tự di dời theo nội dung đã cam kết theo Giấy phép thi công số 

535/SGTVT-GPTC ngày 17/4/2007 của Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 1082/UBND-KT1 giao 

UBND huyện Nghi Xuân chủ trì, phối hợp với Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh 

thực hiện việc di dời tuyến đường ống cấp nước sạch để thực hiện tiểu Dự án 

nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, thuộc Dự án BIIG2 theo đúng 

cam kết tại Giấy phép số 535/SGTVT-GPTC ngày 17/4/2007 của Sở Giao thông 

Vận tải Hà Tĩnh. Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 

2038/UBND-KT1 yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân thực hiện đúng chỉ đạo tại 

Văn bản số 1082/UBND-KT1 ngày 28/2/2020 với nội dung: Ủy ban nhân dân 
huyện Nghi Xuân tự bỏ kinh phí và di dời đường ống cấp nước khi có yêu cầu 

của ngành giao thông vận tải để xây dựng, nâng cấp công trình giao thông có 
liên quan đến tuyến ống nước nói trên. 

Tuy nhiên, do Dự án Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Xuân An, thị trấn 

Nghi Xuân, khu du lịch Xuân Thành và vùng phụ cận, huyện Nghi Xuân đã bàn 

giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh quản lý, kinh doanh khai thác, nên 

việc dùng ngân sách huyện để thực hiện di dời là không đúng quy định. Vì vậy, 

ngày 31/3/2020, UBND Nghi Xuân tiếp tục có Văn bản 539/UBND-TCKH đề 

nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời đường ống cấp nước sạch phục vụ tiểu 

Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành. 

Ngày 03/9/2020, UBND huyện Nghi Xuân tiếp tục có Văn bản số 

1616/UBND-MB về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí di dời đường ống cấp nước 

sạch thuộc tiểu Dự án nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành. Ngày 
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16/9/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 6249/UBND-KT1 giao Sở Tài chính chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án giải quyết.  

Ngày 21/12/2020, Sở Tài chính tỉnh có Văn bản số 4940/STC-TCDT về 

việc Phương án di dời đường ống cấp nước sạch thuộc tiểu dự án Nâng cấp 

đường An - Viên - Mỹ - Thành gửi UBND tỉnh báo cáo, trong đó nêu rõ nội 

dung: Do ý kiến của các Sở, ban, ngành và đơn vị tại cuộc họp ngày 23/9/2020 

đang còn khác nhau về quan điểm xử lý (4/7 ý kiến đồng ý hỗ trợ từ ngân sách 

tỉnh: Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình DD&CN tỉnh, 

UBND huyện Nghi Xuân, Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh; 2/7 ý kiến không 

đồng ý hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Giao thông vận tải). Do vậy, để kịp thời bàn giao mặt bằng tiểu Dự án Nâng cấp 

tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân thuộc Dự án BIIG2, Sở 

Tài chính đề nghị UBND tỉnh phương án xử lý cấp bách (tránh mất vốn tài trợ - 

ODA) như sau:  

- Giao Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Phương án di dời tuyến đường ống nước sạch thuộc Dự án nêu trên.  
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, 

Giao thông vận tải, Tư pháp; UBND huyện Nghi Xuân nghiên cứu, đề xuất theo 
hướng: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư 
có từ 10 hộ trở lên theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

- Về nguồn vốn hỗ trợ: Giao UBND huyện Nghi Xuân cân đối, bố trí từ 

nguồn ngân sách huyện để thực hiện. 
3. Kiến nghị, đề xuất: 

Để sớm thực hiện di dời tuyến đường ống nước sạch nói trên, bàn giao 

mặt bằng triển khai thi công xây dựng Dự án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - 

Thành, huyện Nghi Xuân, UBND huyện Nghi Xuân thống nhất như nội dung 

như đề xuất tại Văn bản số 4940/STC-TCDT ngày 21/12/2020 của Sở Tài chính. 

Rất mong được sự quan tâm giải quyết, giúp đỡ của UBND tỉnh./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban QDLA ĐT XDCT DD và CN 

tỉnh; 

- Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh; 

- Hội đồng BT,HT,GPMB Dự án; 

- Lưu: VT, MB. 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hải Nam 
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