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TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và 

Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4001/TTr-

STNMT ngày 08/10/2021; thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông 

báo kết luận số 180-TB/TU ngày 19/10/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII, kỳ họp thứ 3, xem xét thông qua Đề án di dời, tái 

định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh với những nội dung chính sau: 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án: 

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 

nhiệm vụ “Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng”, 

với ba đột phá chiến lược trong đó có “Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung 

tâm công nghiệp động lực và logistics”. Theo đó để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã 

đề ra thì cần phải có lộ trình, kế hoạch để di dời, tái định cư cho người dân nhằm tạo mặt 

bằng sạch bàn giao cho Khu kinh tế tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án. 

Theo kết quả “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2016-2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3029/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2016 thì Vùng ven biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh được xếp vào vùng bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi các yếu tố tác động như lũ lụt, sạt lở đất, biển xâm thực. Mặt 

khác, theo Báo cáo kết quả về hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ thì diễn biến 

vùng bờ từ năm 2017 đến năm 2018 đoạn bờ vùng phía Nam bên trong cửa sông và vùng 

bờ cửa sông khu vực phía Bắc (xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Lợi) xói lở khá nhanh với tốc độ 20-

72,32m/năm với chiều dài hơn 300m. “Hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan” do biến 

đổi khí hậu gây ra tác động mạnh đến tốc độ sạt lở bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.  

Trước tình trạng xói lở và xâm thực bờ biển diễn ra ngày càng phức tạp tại khu 

vực thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, UBND tỉnh đã có các 

Văn bản số 5280/UBND-NL1 ngày 31/8/2018 và số 7580/UNMD-NL1 ngày 30/11/2018 

gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng, chống thiên tai để đề xuất 

danh mục dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển nguy hiểm và bồi lấp cửa sông và đề 

nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn, trong đó có dự án Xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Lợi, thị 

xã Kỳ Anh và đã được các Bộ ngành Trung ương, Chính phủ lựa chọn, Ủy ban thường 

vụ Quốc hội thông qua “Danh mục các dự án hỗ trợ khẩn cấp sạt lở bờ biển đặc biệt nguy 

hiểm khu vực miền Trung” tại Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 về 

phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các 
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dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

(trong đó bố trí 100 tỷ đồng xây dựng kè biển Kỳ Lợi). Tuy vậy, dự án xử lý sạt lở bờ 

biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh không phù hợp với các quy hoạch cảng biển, quy hoạch 

Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng nên UBND tỉnh đã đề xuất dừng triển 

khai thực hiện. Theo quy hoạch chi tiết khu vực cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương 

đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 137/QĐ-

BGTVT ngày 17/01/2012 thì toàn bộ khu vực thôn Hải phong 1 và Hải phong 2, xã Kỳ 

Lợi đều nằm trong quy hoạch, nên các hộ dân không được xây dựng nhà cửa, ảnh hưởng 

lớn đến đời sống của người dân.  

Hiện tại, công suất khai thác các cầu cảng số 1 và số 2 đã quá tải; do vậy, UBND 

tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu cảng số 3; 4; 5; 

6. Mặt khác, hiện nay tại KKT Vũng Áng đang triển khai dự án nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 2 và có nhiều nhà đầu tư đang quan tâm, tìm hiểu để triển khai các dự án có 

quy mô rất lớn như Tổ hợp nhà máy ô tô và linh phụ kiện kết hợp cảng biển tại Khu kinh 

tế Vũng Áng; Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Kỳ Ninh của Công ty cổ phần Vinhomes; 

Khu đô thị du lịch Kỳ Nam của Công ty CP đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang; Dự án 

điện gió xã Kỳ Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Thiên Long…. Do vậy, 

nhu cầu về mặt bằng, bến bãi phục vụ tập kết, trung chuyển hàng hóa, vật liệu, trang thiết 

bị là rất lớn. 

Từ những lý do trên, việc lập "Đề án Di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải 

Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh" là hết sức cần thiết và cấp bách, 

phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. 

2. Bố cục của Đề án 

Đề án có 8 mục, gồm: Mục 1: Sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án; Mục 2: Hiện 

trạng thôn Hải Phong 1, 2 và khu vực xây dựng Tái định cư; Mục 3: Quan điểm, mục tiêu 

và quy mô Đề án; Mục 4: Nội dung thực hiện; Mục 5: Hiệu quả của Đề án; Mục 6: Giải 

pháp thực hiện; Mục 7: Tổ chức thực hiện; Mục 8: Kết luận và Kiến nghị. 

3. Mục tiêu Đề án 

3.1. Mục tiêu chung 

Từ năm 2022-2025 và sau năm 2025 thực hiện việc di dời, tái định cư cho 871 hộ 

dân với 2.896 nhân khẩu của thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 

Anh ở khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động như lũ lụt, sạt lở đất, biển 

xâm thực lên khu vực tái định cư tại phường Kỳ Trinh, phường Hưng Trí. Quá trình thực 

hiện phải đảm bảo ổn định cuộc sống đáp ứng nguyên tắc cuộc sống tại nơi ở mới 

phải tốt hơn, an toàn hơn nơi ở cũ, người dân sau khi di dời có công ăn việc làm ổn 

định đảm bảo ổn định cuộc sống mới; Tạo mặt bằng sạch để kêu gọi các nhà đầu tư, 

góp phần thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-

2025, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.  

3.2. Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể 

- Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích 212,68ha, gồm: 

Khu vực cần di dời tại thôn Hải Phong 1 và 2, xã Kỳ Lợi có 871 hộ dân, 2.896 nhân 

khẩu với tổng diện tích đất là 122,13ha; Khu vực bố trí tái định cư tại phường Hưng 

Trí và phường Kỳ Trinh có 150 hộ dân với tổng diện tích đất là 88,05ha; Khu vực bố 
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trí nghĩa trang tái định cư tại phường Hưng Trí có 03 hộ dân với tổng diện tích là 

2,5ha. 

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư khoảng 1.290 lô 

đất, đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ di dời 871 hộ dân với 2.896 nhân khẩu thôn Hải 

Phong 1 và 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; điều chỉnh mở rộng quy hoạch, đầu tư xây 

dựng Khu nghĩa trang xã Kỳ Lợi để phục vụ di dời 1.500 ngôi mộ cát táng và chôn 

cất 400 ngôi mộ hung táng. 

- Thực hiện chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân được di dời đến 

Khu tái định cư, sớm ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống vật 

chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ. 

4. Quy mô Đề án 

Đề án được chia thành 3 tiểu hợp phần, cụ thể như sau: 

- Tiểu hợp phần bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư. 

- Tiểu hợp phần quy hoạch xây dựng khu tái định cư và các công trình hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Tiểu hợp phần đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm. 

5. Tổng mức đầu tư 

Tổng kinh phí để thực hiện đề án là: 2.139.683.000.000 đồng (Hai nghìn, một 

trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn).  

6. Phân kỳ đầu tư:  

TT Giai đoạn  Nội dung thực hiện 

Kinh phí 

(Triệu 

đồng) 

  
 

Tổng mức đầu tư 2.139.683 

1 
Năm 2022-

2023 

Thực hiện việc đầu tư xây dựng Khu nghĩa trang tái 

định cư; xây dựng hạ tầng tái định cư đáp ứng thực 

hiện việc di dời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 

220 hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 là đối 

tượng dễ bị tổn thương bởi các yếu tố tác động như 

lũ lụt, sạt lở đất, biển xâm thực. 

         

513.702  

2 

Năm 2024-

2025 và sau 

năm 2025 

Thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư 

đáp ứng thực hiện việc di dời, bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

cho 651 hộ dân còn lại của thôn Hải Phong 1 và Hải 

Phong 2 để tạo mặt bằng sạch phục vụ quy hoạch 

Logistics, khu phi thuế quan để thu hút các nhà đầu. 

Thực hiện việc đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm 

nhằm ổn định đời sống cho Nhân dân lên tái định 

cư. 

           

1.625.981  

 

7. Nguồn vốn:  

Ngân sách Trung ương (nguồn bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nhằm phòng 

tránh, giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ khác); ngân sách tỉnh; ngân sách thị xã; ứng vốn 
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GPMB của các nhà đầu tư; ứng vốn quỹ phát triển đất và Chủ đầu tư huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác.   

8. Hiệu quả của đề án 

8.1. Hiệu quả về kinh tế: 

- Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020-2025; thực hiện các bước để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra xây dựng 

Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công 

nghiệp động lực và Logistics. 

- Đề án được thực hiện sẽ nâng cao hiệu quả về mặt kinh tế, đó là tạo được 

quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng theo quy 

hoạch đã được phê duyệt phát triển cảng biển gắn với Logistics, khu phi thuế quan. 

Khi nhà đầu tư vào thực hiện các dự án tại đây sẽ tạo việc làm cho một lực lượng 

lớn lao động, máy móc ở địa phương; tiêu thụ một khối lượng hàng hóa, nguyên vật 

liệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; sau khi các dự án hoàn thành đi vào hoạt 

động sẽ thực hiện đóng nộp thuế, góp phần tăng thu ngân sách địa phương. 

- Đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các quy hoạch trong Khu kinh tế Vũng Áng, đặc 

biệt là khu vực cảng Vũng Áng; sẽ hình thành quần thể tổ hợp cảng biển, logistics 

sầm uất kéo theo tạo động lực thúc đẩy các nhà đầu tư khác triển khai các dự án về 

du lịch, dịch vụ, thương mại …  

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cầu cảng số 3;4;5;6 đang 

trong quá trình xây dựng, khi hệ thống cầu cảng nói trên được đưa vào khai thác sử 

dụng các doanh nghiệp sẽ thực hiện đóng nộp thuế theo quy định góp phần tăng thu 

ngân sách trên địa bàn thị xã Kỳ Anh cũng như tăng thu ngân sách tỉnh. 

- Lao động được định hướng để đào tạo, tuyển dụng, ổn định đời sống tại khu 

tái định cư. 

- Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí đô thị văn minh gắn 

với việc phấn đấu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố đến năm 2025. 

8.2. Hiệu quả về xã hội 

- Việc di dời, tái định cư thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 sẽ góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ di dời, tái định cư xã Kỳ Lợi theo quy hoạch được duyệt, nhằm mục 

tiêu sớm ổn định đời sống của người dân xã Kỳ Lợi. 

- Các hộ dân tại nơi ở cũ không phải sống trong điều kiện khó khăn về nhà 

cửa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xuống cấp, thiếu thốn trầm trọng; đặc biệt tránh 

bị thiên tai, bão lụt, sạt lở đe dọa tính mạng con người. 

- Xây dựng được cuộc sống ổn định tại nơi ở mới; định hướng nghề nghiệp ổn 

định; giải quyết được vấn đề lao động việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Cùng 

với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh; đời sống, thu nhập của 

người dân sẽ ngày càng tăng lên. 

- Việc quy hoạch hạ tầng tái định cư hoàn thiện, góp phần nâng cao ý thức 

người dân từ thói quen tập quán sinh hoạt nông thôn dần trở thành ý thức người dân 

đô thị, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. 
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- Hoàn thiện hạ tầng đô thị tạo động lực cho phát triển thành phố trong thời 

gian tới. 

9. Các giải pháp 

9.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện đề án: 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm 

quan trọng và nội dung của Đề án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính 

trị và người dân bị ảnh hưởng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, 

ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, thuyết phục, vận động trực tiếp từng hộ dân với 

tinh thần cầu thị, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể để cùng chính quyền địa phương xử 

lý kịp thời một số thiếu sót, bất cập; giải quyết các nguyện vọng, kiến nghị chính 

đáng đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trong quá trình thực hiện Đề án. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Đề án. 

9.2. Giải pháp về đất đai 

- Chính sách hỗ trợ khác: Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện 

hành, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định 

đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi (theo quy định tại Điều 

25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 12, Điều 1 

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). 

- Diện tích đất tái định cư:  

Gồm 05 mức: Mức 70m2 (dành cho mức tái định cư tối thiểu); Mức 180m2 

(dành bố trí tái định cư cho thế hệ thứ 2, 3);  Mức 200m2 (dành bố trí tái định cư cho 

hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở dưới 250m2); Mức 300m2 (dành bố trí tái định cư 

cho hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở từ 250-350m2); Mức 400m2 (dành bố trí tái định 

cư cho hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở lớn hơn 350m2). 

9.3. Giải pháp về nguồn vốn 

- Đề xuất nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công (gồm nguồn vốn NSTW và NSĐP) giai đoạn 

2021-2025 để thực hiện các nhiệm vụ của đề án. 

- Ứng Quỹ phát triển đất của tỉnh. 

- Ứng vốn GPMB của các nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Logistic, khu 

phi thuế quan tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

- Lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chính sách Đào tạo nghề và Giải quyết việc 

làm giải đoạn 2021-2025. 

- Nguồn vốn ngân sách thị xã. 

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

9.4. Giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm: Sử dụng nguồn kinh phí 

GPMB để thực hiện việc đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; lồng ghép đào tạo nghề 
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theo các chương trình của Trung ương (nếu có); lồng ghép thực hiện theo chính sách 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu của người dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2. 

10. Căn cứ pháp lý để thực hiện 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường số 

55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Văn bản số 523/UBND-GT ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc lập Đề 

án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1&2, thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, 

thị xã Kỳ Anh; 

- Văn bản số 1753/UBND-GT ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc chủ 

trương thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở thôn Hải Phong 

1&2, xã Kỳ Lợi 

- Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng 

Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500; 

11. Kiến nghị đề xuất 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án di 

dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Có dự thảo Nghị quyết và Đề án kèm theo)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- TTr Tỉnh ủy; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TH, KT; 
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