
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KT&HT 

V/v rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch 

đấu nối các CHXD vào các tuyến 

đường Quốc lộ 

    Nghi Xuân, ngày      tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 1059/SCT-QLTM2 ngày 12/7/2021 của Sở Công 

Thương về việc rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch đấu nối các cửa hàng xăng dầu 

vào các tuyến đường Quốc lộ; sau khi xem xét, UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến 

như sau: 

Đối với các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn huyện Nghi Xuân tại các tuyến: QL1, QL1 tránh TX Hồng Lĩnh, QL8B 

chủ yếu là các cửa hàng xăng dầu hiện trạng đã được Bộ Giao thông Vận tải và 

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đấu nối giao thông (tại Quyết định số 2402/QĐ-

UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh và các Văn bản của Bộ Giao thông Vận 

tải: số 9709/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 và Văn bản số 2769/BGTVT-KCHT 

ngày 01/4/2021), do đó đề nghị giữ nguyên như hiện trạng; 

Đối với 09 cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn xã Xuân 

Lam, Xuân Hồng, không nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông), UBND huyện 

thống nhất như đề xuất của Sở Công Thương gửi cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định; 

UBND huyện Nghi Xuân kính gửi để Sở Công Thương tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                            

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 Nguyễn Viết Hưng 
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