
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:             /TTr-UBND        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày           tháng         năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Đƣờng từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2019/QH14 ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự kiến bố trí từ nguồn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Thực hiện Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về 

Kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 04/4/2022; Thông báo số 59-TB/BCS ngày 

12/4/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Kết luận họp Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh ngày 04/4/2022; 

Thực hiện Thông báo số 254-TB/TU ngày 19/4/2022 của Thường trực 

Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang 

thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh; 
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 Căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 579/SKHĐT-TĐGSĐT 

ngày 21/3/2022 (kèm theo Báo cáo cáo thẩm định số 82/BC-SKHĐT ngày 

21/3/2022) và Văn bản số 898/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 20/4/2022, Văn bản số 

936/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 22/4/2012; Sau khi thống nhất ý kiến của các đồng 

chí Ủy viên UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên 

hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung chủ yếu sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

 1. Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2. Sự cần thiết đầu tư:  

Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 

72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; là một trong 8 Khu 

kinh tế trọng điểm ven biển quốc gia được tập trung đầu tư phát triển, với thế 

mạnh: công nghiệp thép và cơ khí, chế tạo; năng lượng; cảng biển nước sâu và 

dịch vụ Logistic; có vị trí nằm trên hành lang các tuyến hàng hải quốc tế, trục 

hành lang kinh tế Đông - Tây trong tiểu vùng sông Mekong (GMS), với hạt 

nhân là dự án Khu liên hợp gang thép và cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn 

Dương, các dự án điện, ...  

Đến nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng có 146 dự án đã và đang được đầu tư, 

gồm: 57 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 13,589 tỷ USD và 

89 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 48.721 tỷ đồng. Các dự án lớn đã 

hoàn thành va đi vào hoạt động hiệu quả như: Khu liên hợp gang thép và cảng 

Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (Giai đoạn 1: Nhà máy liên hợp gang thép công 

suất 7,5 triệu tấn/năm; cảng nước sâu Sơn Dương cho tàu 30 vạn tấn); Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng I (công suất 1.200 MW); Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng 

Vũng Áng, Khu công nghiệp Vũng Áng 1... Hiện nay đang thi công xây dựng 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II công suất 1.200MW (gần 2,2 tỷ USD); đang 

triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất Cell Pin Vines của Công ty CP giải pháp 

năng lượng Vines Hà Tĩnh (3.800 tỷ đồng) và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư Tổ 

hợp công nghiệp ô tô (với quy mô dự kiến 13 tỷ USD); đang xúc tiến đầu tư 

phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tổ hợp điện khí Vũng Áng III, hạ tầng đô thị, 

du lịch dịch vụ,.... Khu kinh tế Vũng Áng đã, đang và sẽ là động lực phát triển, 

tạo đột phá, thúc đẩy liên kết vùng Bắc Trung Bộ, trở thành một trung tâm công 

nghiệp nặng, công nghiệp cơ khí chế tạo quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ 

và cả nước. 

Tuy vậy, hiện nay Khu kinh tế Vũng Áng còn thiếu các hạ tầng lớn, đặc 

biệt là hạ tầng giao thông phục vụ các dự án trọng điểm, như: Formosa, Tổ hợp 

công nghiệp ô tô (đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư), Cụm cảng 

nước sâu Sơn Dương,... do đó nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng 

giao thông kết nối là hết sức cần thiết và cấp bách. 
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Tuyến đường giao thông kết nối từ đường Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp 

gang thép Formosa là tuyến quan trọng, kết nối giao thông giữa Cụm cảng nước 

sâu Vũng Áng - Sơn Dương, Khu công nghiệp nặng (khu đất đang xây dựng nhà 

máy sản xuất CellPin và dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai xây dựng Nhà 

máy sản xuất ô tô, thiết bị phụ trợ và cảng biển của Tập đoàn Vingroup), khu 

liên hợp gang thép và cảng nước sâu Formosa và các tuyến đường Quốc lộ nên 

cần thiết đầu tư dự án ở thời điểm hiện tại để đáp ứng nhu cầu giao thông, vận 

tải và phục vụ thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trong vùng.  

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu kinh tế 

tỉnh, đặc biệt là các hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, chia sẽ giao 

thông; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản 

xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược 

vào triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.  

4. Địa điểm thực hiện: thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Phân loại: Dự án nhóm B. 

6. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường theo quy hoạch được duyệt với 

tổng chiều dài khoảng 3,705km; điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 12C tại lý 

trình khoảng Km6+360(T); điểm cuối giao với tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi 

cảng Sơn Dương về phía Tây Nam Khu liên hợp gang thép Formosa theo quy 

hoạch; quy mô mặt cắt ngang Bnền = 60m; Bmặt =2x11,5m; Bdải phân cách giữa = 20m; 

Blề, vỉa hè=2x8,5m. 

7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 668,826 tỷ đồng. 

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn vốn 

Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách tỉnh bố trí 

168,826 tỷ đồng. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024.  

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

11. Hình thức quản lý: Theo quy định hiện hành. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ: 

1. Trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở quản lý công trình chuyên ngành tổ 

chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các 

quy định khác có liên quan. 

2. Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ dự án kèm theo, 

UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án để 

triển khai thực hiện. 
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III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG BƢỚC TIẾP THEO CỦA DỰ ÁN: 

Quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Chủ đầu tư: 

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham 

mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để dự án triển 

khai theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt. 

- Hoàn thiện thủ đầu tư dự án trước khi triển khai thi công thực địa; trong 

đó cần lưu ý việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá tác động môi trường, trình sở quản 

lý chuyên ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Trong bước tiếp theo của dự án, chỉ đạo đơn vị tư vấn tổ chức rà soát quy 

mô đầu tư, phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả; đặc biệt lưu ý công 

tác điều tra khí tượng, thủy văn để bố trí hệ thống cầu/cống/rãnh đảm bảo khả 

năng tiêu thoát nước phía thượng lưu và hạ lưu tuyến đường trong mùa mưa lũ. 

- Căn cứ nguồn vốn được bố trí, lựa chọn phương án triển khai phù hợp, 

tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản đối với dự án. 

IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

3. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

4. Các tài liệu liên quan khác kèm theo.  

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án (Có bản Dự thảo Nghị quyết 

kèm theo). 

  Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý KKT tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB tỉnh; 

- Lưu VT, GT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Võ Trọng Hải 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:         /NQ-HĐND
 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

V/v quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng từ Quốc lộ 12C 

đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 6 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2019/QH14 ngày 14/06/2019 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  ...../TTr-UBND 

ngày ....../2022 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 

.....,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu 

liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên Dự án: Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu kinh tế 

DỰ THẢO 
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tỉnh, đặc biệt là các hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, chia sẽ giao 

thông; đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản 

xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút các nhà đầutư chiến lược 

vào triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế.  

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường theo quy hoạch được duyệt với 

tổng chiều dài khoảng 3,705km; điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 12C tại lý 

trình khoảng Km6+360(T); điểm cuối giao với tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi 

cảng Sơn Dương về phía Tây Nam Khu liên hợp gang thép Formosa theo quy 

hoạch; quy mô mặt cắt ngang Bnền = 60m; Bmặt =2x11,5m; Bdải phân cách giữa = 20m; 

Blề, vỉa hè=2x8,5m. 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 668,826 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn vốn 

Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách tỉnh bố trí 

168,826 tỷ đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2022 – 2024. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Rà soát, lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện (đặc biệt là Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong công tác thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công): Căn cứ số liệu khảo sát để xác định 

phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng kế hoạch;  

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được 

giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của dự án, tăng cường kiểm tra, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình 

đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện 

thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, 

chất lượng công trình. 

2. Giao Chủ đầu tư dự án: 

- Căn cứ kế hoạch vốn bố trí để tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả 

thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ 
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bản. 

- Thực hiện nghiêm túc các hồ sơ, thủ tục, quy định về môi trường, đất 

đai, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ ....... thông qua ngày      tháng ...... năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ...... 

tháng ..... năm 2022./. 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu. 

CHỦ TỊCH 
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