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Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản số 62/CV-CT ngày 

03/11/2021 của Công ty TNHH XNK Châu Tuấn về việc đề nghị bổ sung các vị 

trí đấu nối với đường ĐT.546, ĐT.547 và Văn bản số 22/CV-CT ngày 03/11/2021 

của Công ty cổ phần SPT về việc đề nghị bổ sung vị trí đấu nối với đường 

ĐT.546; Sau khi phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng kiểm tra 

thực địa, xem xét các nội dung liên quan, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo một số 

nội dung như sau: 

1. Về đề xuất của Công ty TNHH XNK Châu Tuấn và Công ty cổ phần SPT 

a) Đề xuất của Công ty TNHH XNK Châu Tuấn:   

Công ty TNHH XNK Châu Tuấn được UBND tỉnh chấp thuận là Nhà đầu 

tư của Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân 

tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục đầu tư để được chấp thuận là Nhà đầu tư Dự án Khu dân cư tại thôn Trường 

Quý, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân; căn cứ quy hoạch chi tiết các dự án 

được duyệt, Công ty TNHH XNK Châu Tuấn đề xuất: 

- Đối với Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián: Bổ sung 

đấu nối trực tiếp vào đường tỉnh ĐT.547 tại Km24+362 (P). 

- Đối với Dự án Khu dân cư tại thôn Trường Quý, xã Xuân Trường: Bổ 

sung đấu nối trực tiếp vào đường tỉnh ĐT.546 tại Km16+372 (T). 

b) Đề xuất của Công ty cổ phần SPT: 

Công ty cổ phần SPT được UBND tỉnh chấp thuận là Nhà đầu tư của Dự án 

Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân tại Quyết định số 

64/QĐ-UBND ngày 26/10/2021; căn cứ quy hoạch chi tiết các dự án được duyệt, 

Công ty cổ phần SPT đề xuất bổ sung đấu nối trực tiếp vào đường tỉnh ĐT.546 tại 

Km11+706 (P). 

2. Ý kiến của UBND huyện Nghi Xuân 

a) Về đấu nối Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián:  

Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián nằm bên phải đường 

tỉnh ĐT.547, trong khoảng từ Km24+280- Km24+555. Theo bản vẽ quy hoạch chi 

tiết 1/500 được duyệt, đối chiếu với thực địa, thì khu đất dự án dự kiến đấu nối 

trực tiếp với đường tỉnh ĐT.547 tại Km24+410 (P).  

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thôn Song Long, xã Cương 

Gián, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1144/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 với mục tiêu xây dựng khu dân cư có hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ. Việc sớm triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư tại thôn Song 



Long, xã Cương Gián theo quy hoạch được duyệt sẽ góp phần giải quyết nhu cầu 

về nhà ở của nhân dân trên địa bàn, nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy 

nhanh sự phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. Trong khi đó, tuyến đường 

tỉnh ĐT.547 đoạn qua khu vực là tuyến mới hình thành (không đi trùng đường 

ĐT.547 cũ), được phân cấp thành đường tỉnh từ tháng 6/2020, đến nay chưa được 

lập quy hoạch đấu nối. Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện theo quy hoạch chi tiết 

đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai và vai trò, 

chức năng của dự án xây dựng Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián, 

UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, tham mưu 

UBND tỉnh cho bổ sung đấu nối trực tiếp Dự án Khu dân cư tại thôn Song Long 

vào ĐT.547 tại vị trí Km24+410. Đối với phương án đấu nối đường dân sinh thôn 

Song Long hiện trạng, UBND huyện Nghi Xuân cam kết sẽ phối hợp, lựa chọn 

trên cơ sở đảm bảo khoảng cách đúng quy định đến điểm đấu nối này khi ngành 

giao thông vận tải triển khai lập quy hoạch các điểm đấu nối sau này. 

b) Về đấu nối Dự án Khu dân cư tại thôn Trường Quý, xã Đan Trường:  

Dự án Khu dân cư tại thôn Trường Quý, xã Đan Trường nằm bên trái đường 

tỉnh ĐT.546, trong khoảng Km16+231 – Km16+744. Theo bản vẽ quy hoạch mặt 

bằng được duyệt, đối chiếu với thực địa thì khu đất dự án dự kiến đấu nối trực tiếp 

với đường tỉnh ĐT.546 tại 03 vị trí, trong đó 02 vị trí đường nhánh đầu và cuối 

khu đất (Km16+231, Km16+744) đã có quy hoạch đấu nối, đối với điểm đấu nối 

còn lại tại Km16+400 chưa có quy hoạch đấu nối và Nhà đầu tư xin bổ sung. Tuy 

nhiên, do tại thời điểm hiện nay, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đoạn này đã được điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch thành Quốc lộ 8 mới; vì vậy để đảm bảo việc thực hiện quy hoạch trong 

tương lai và đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay 

của Nhà đầu tư, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem 

xét, tham mưu UBND tỉnh cho phép đấu nối tạm để phục vụ thi công tại 

Km16+372(T)/ ĐT.546. 

c) Về đề xuất bổ sung đấu nối Dự án Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã 

Xuân Hải của Công ty cổ phần SPT 

Dự án Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải nằm bên phải đường 

tỉnh ĐT.546, trong khoảng Km11+820 - Km11+501. Theo bản vẽ quy hoạch mặt 

bằng được duyệt, đối chiếu với thực địa thì khu đất dự án dự kiến đấu nối trực tiếp 

với đường tỉnh ĐT.546 tại 03 vị trí, trong đó vị trí tại Km11+820 (P) có đường 

trục giao thông nông thôn đi vào Đông Biên, xã Xuân Hải và tại vị trí Km11+501 

đã có quy hoạch đấu nối, đối với điểm đấu nối còn lại tại Km11+706 chưa có quy 

hoạch đấu nối và Nhà đầu tư xin bổ sung. Tuy nhiên, do tại thời điểm hiện nay, 

theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

thì đoạn này đã được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thành Quốc lộ 8 mới; đồng 

thời gần vị trí đề xuất đấu nối của Nhà đầu tư đã có đường dân sinh hiện trạng. V ì 

vậy để đảm bảo việc thực hiện quy hoạch trong tương lai và đáp ứng nhu cầu triển 

khai thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay của Nhà đầu tư, UBND huyện Nghi 

Xuân kính đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho 

phép đấu nối tạm để phục vụ thi công tại Km11+706 (P), đồng thời bổ sung đấu 

nối tại vị trí Km11+820 (P). 



UBND huyện Nghi Xuân kính gửi Sở Giao thông Vận tải để xem xét, tham 

mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công ty CP XNK Châu Tuấn; 

- Công ty cổ phần SPT; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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