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Số:           /UBND-MB 
V/v cho phép lập Phương án BT- GPMB  

di dời hoàn trả hệ thống cấp nước sạch nằm 

trong hành lang các tuyến đường nội thị 

Xuân An.   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2021 

    

                Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Dự án Xây dựng các tuyến đường nội thị của thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019; Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự 

toán tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 với tổng dự toán được 

duyệt 48,221 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường GPMB là 9,150 tỷ đồng. 

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác 

(đã bố trí 26,957 tỷ đồng, trong đó tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 

03/3/2021 của UBND tỉnh 15,0 tỷ đồng và Quyết định số 2877/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 của UBND huyện Nghi Xuân 11,957 tỷ đồng). 

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt quy mô dự án bao gồm 

Xây dựng 02 tuyến đường có tổng chiều dài L=3.126,29m; Tuyến 01 (Đường 

Nguyễn Xí) dài L=2.621,42m; điểm đầu Km0+00 giao với đường Nguyễn 

Nghiễm, điểm cuối Km2+621,42 nối với đường ĐT546; Tuyến 02 (Đường 

Phan Đình Linh) dài L=504,87m; điểm đầu tuyến Km0+00 giao đường Nguyễn 

Nghiễm, điểm cuối Km0+504,87 giao đê hữu Sông Lam thuộc địa phận thị trấn 

Xuân An. 

Sau khi tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa trên 02 tuyến đường nói trên 

có hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được triển khai xây dựng từ năm 

2006, thuộc Dự án hệ thống cấp nước thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân, khu 

du lịch Xuân Thành và vùng phụ cận, do UBND huyện làm chủ đầu tư. Dự án 

xây dựng nằm trong hành lang an toàn giao thông, khi cấp phép thi công đã giao 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tự bỏ kinh phí và dời dọn đường ống nước 

khi có yêu cầu của ngành GTVT để xây dựng nâng cấp công trình giao thông có 

liên quan tại Giấy phép thi công số 535/SGTVT-GPTC ngày 17/4/2007 của Sở 

Giao thông vận tải Hà Tĩnh, sau khi dự án hoàn thành đã giao cho Công ty 

TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh quản lý (tại Quyết định 

số 838/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).  

Vì vậy, để sớm giải phóng mặt bằng dự án, thực hiện thi công xây dựng 

các tuyến đường nội thị của thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đúng tiến độ. 

UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành xem xét, 

cho phép UBND huyện Nghi Xuân sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, 
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GPMB của dự án để lập Phương án bồi thường di dời, hoàn trả các hệ thống 

đường ống cấp nước sạch trên. 

Rất mong được sự quan tâm xem xét của quý cơ quan cấp trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Sở: TN&MT; Tài chính;  

Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng. 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, MB. 
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