
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

Số: 416/UBND-TCKH 

V/v điều chỉnh dự án Kho chứa hàng  

kinh doanh thương mại tổng hợp  

phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Hà, ngày  14  tháng 3 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. 

Thực hiện Văn bản số 483/SKHĐT-DNĐT ngày 06/3/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án Kho chứa hàng kinh doanh thương 

mại tổng hợp phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Thương 

mại Hà Tĩnh  àm chủ đầu tư  n p  ần thứ 4  đ  điều chỉnh quy mô  diện tích và 

các chỉ tiêu quy hoạch). Sau khi ki m tra thực tế    kiến th m đ nh n i dung đề 

xuất đầu tư xây dựng dự án của các ph ng chuyên môn cấp huyện và UBND xã 

Thạch Long  Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà báo cáo và có   kiến đề xuất 

m t số n i dung  iên quan đến  ĩnh vực  phạm vi quản    nhà nước tại đ a 

phương như sau: 

1. Về quy hoạch  kế hoạch  diện tích  đ a đi m  ranh giới khu đất: 

1.1. Quy hoạch và kế hoạch phát tri n kinh tế - x  h i tại đ a phương: Khu 

đất dự kiến tri n khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 của huyện Thạch Hà; phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh phân khu 

xây dựng Khu vực nút giao thông Quốc    1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tại x  

Thạch Long  huyện Thạch Hà  tỷ  ệ 1/2.000 đ  được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết đ nh số 2312/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 và phù hợp với Quy hoạch 

Nông thôn mới x  Thạch Long đ  được phê duyệt theo quy đ nh. 

1.2. Hiện trạng sử dụng đất  ranh giới  đ a đi m khu đất dự kiến thực hiện 

dự án: 

- Về hiện trạng sử dụng đất: Diện tích dự kiến đề xuất chấp thu n chủ 

trương đầu tư trên đ a bàn huyện  à 6.017,5m
2
; nguồn gốc sử dụng  à đất sản 

xuất nông nghiệp giao ổn đ nh cho người dân sản xuất và đất mặt nước do 

UBND x  Thạch Long quản   . 

- Ranh giới khu đất: 

+ Phía Đông giáp Đất Công ty cổ phần Thương mại Hà Tĩnh. 

+ Phía Tây giáp Đất sản xuất nông nghiệp x  Thạch Long. 

+ Phía Nam giáp Đất sản xuất nông nghiệp x  Thạch Long. 

+ Phía Bắc giáp Đường quy hoạch dài 26m. 

- Đ a đi m: Tại  ứ Đồng N y  thôn Đan Trung  x  Thạch Long  huyện 

Thạch Hà. 



 

- Phương án bồi thường  GPMB: UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn v   iên 

quan thực hiện công tác bồi thường  GPMB khi Dự án được chấp thu n chủ 

trương đầu tư theo quy đ nh. 

- Tác đ ng kinh tế - xã h i của dự án: Dự án thực hiện góp phần phát tri n 

kinh tế - x  h i của đ a phương. 

2. Về an toàn hành  ang  ưới điện: Diện tích nhà đầu tư đề ngh  chấp 

thu n chủ trương đầu tư có đường điện 35kV và đường điện 22kV đi qua  đề 

ngh  Nhà đầu tư thực hiện các n i dung tri n khai đầu tư theo quy đ nh về hành 

 ang an toàn  ưới điện và các n i dung khác của cơ quan quản    đường điện khi 

được chấp thu n chủ trương đầu tư. 

3. Về đảm bảo an toàn giao thông: Đề ngh  nhà đầu tư có phương án cụ 

th  về việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao thông Quốc    1 

đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tại x  Thạch Long đối với các phương tiện phục 

vụ hoạt đ ng của nhà đầu tư như xe đầu kéo  xe tải và các phương tiện v n 

chuy n khác. 

4. Về giao thông  tiêu thoát nước trong khu vực: Khi được chấp thu n chủ 

trương mở r ng diện tích của Công ty cổ phần thương mại Hà Tĩnh  đối với 

đường giao thông quy hoạch Phía Bắc khu đất  đường quy hoạch 26m) khi tri n 

khai phải thiết kế phù hợp với việc thoát nước tạo d ng chảy vào mùa  ũ đảm 

bảo cho các h  dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp tại thôn Đại Đồng  x  

Thạch Long. Nhà đầu tư căn cứ thực trạng quy hoạch tiêu thoát nước trong khu 

vực đ  tri n khai thực hiện khi được chấp thu n chủ trương đầu tư. 

5. Về điều kiện cho thuê đất:  

Tổng mức đầu tư đề xuất mở r ng dự án dự kiến  à: 8.000.000.000 đồng 

với nguồn vốn đầu tư thu c vốn tự có  2.400.000.000 đồng)  vốn vay các Tổ 

chức tín dụng  5.600.000.000 đồng). Nhà đầu tư đ  chứng minh đầy đủ năng  ực 

tài chính đ  tri n khai thực hiện dự án. 

Theo quy đ nh khoản 3  điều 58  Lu t Đất đai và khoản 2  điều 14  Ngh  

đ nh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy đ nh chi tiết 

thi hành m t số điều của Lu t Đất đai: Nhà đầu tư giải tr nh và chứng minh đảm 

bảo năng  ực tài chính phần vốn chủ sở h u theo quy đ nh. 

6. Về các chính sách ưu đ i: Thực hiện theo quy đ nh hiện hành. 

7. Về bảo vệ môi trường: Dự án thu c đối tượng phải   p Kế hoạch bảo vệ 

môi trường theo quy đ nh tại Ngh  đ nh số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy đ nh về quy hoạch bảo vệ môi trường  đánh giá môi trường chiến 

 ược  đánh giá tác đ ng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

8. Kiến ngh   đề xuất: 

Căn cứ các n i dung đ  được th m đ nh nêu trên  Ủy ban nhân dân huyện 

nhất trí đề xuất chấp thu n chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kho chứa hàng 

kinh doanh thương mại tổng hợp phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh do Công ty 

cổ phần Thương mại Hà Tĩnh  àm chủ đầu tư. Đ  dự án được UBND tỉnh quyết 



 

đ nh chấp thu n chủ trương đầu tư theo quy đ nh  UBND huyện Thạch Hà đề 

xuất n i dung sau: 

Đề ngh  nhà đầu tư khi thực hiện chấp thu n dự án phải ưu tiên sử dụng 

 ao đ ng tại đ a phương và đăng k  n p thuế tại Chi cục thuế Thạch Hà; cam kết 

đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh tr t tự trong khu vực. 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đề ngh  Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chấp thu n chủ trương đầu tư theo quy đ nh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm hỗ trợ phát tri n DN& TĐT tỉnh; 

- Chủ t ch  các Phó Chủ t ch UBND huyện; 

- Văn ph ng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, KT&HT, TN&MT; 

- UBND x  Thạch Long; 

- Công ty cổ phần Thương mại Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, TCKH; 

- Gửi văn bản giấy và điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Trần Việt Hà 
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