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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 3682/UBND-TH1 ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; 

Sở Xây dựng báo cáo nội dung trả lời ý kiến chất vấn như sau: 

Câu hỏi: Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh được quy 

hoạch từ lâu, việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện theo quy hoạch đòi 

hỏi kinh phí bồi thường lớn. Thực trạng này gây vướng mắc, khó khăn trong 

quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

và quyền lợi của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân 

và các giải pháp thời gian tới. 

Ý kiến trả lời: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh, nhiều 

nguồn lực đã được bố trí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh như: Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ, đường 

Mai Thúc Loan, đường Lê Duẩn kéo dài; đường Trường Chinh; đường Vành đai 

đô thị Bắc; đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài; đường Trương Quốc Dụng; 

đường Quang Lĩnh; đường Mai Lão Bạng; đường Nguyễn Huy Lung... góp phần 

hạn chế tình trạng ùn tắc, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy 

phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy vậy, có một số 

tuyến đường1 đã quy hoạch từ lâu nhưng chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng 

toàn bộ để đầu tư xây dựng nâng cấp theo quy hoạch như cử tri nêu làm hạn chế 

một số quyền sử dụng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một số người 

dân; nhất là các hộ có nhu cầu tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, làm nhà 

kiên cố,... Tiếp thu ý kiến của đại biểu cử tri, Sở Xây dựng xin được báo cáo 

như sau:  

1. Về quy hoạch và thực trạng đầu tư 

a) Về quy hoạch 

Từ khi tách lập tỉnh năm 1991 đến nay, thành phố Hà Tĩnh được lập, điều 

chỉnh Quy hoạch chung 03 lần: lần 01 năm 2002; lần 02 năm 2007 do Viện Quy 

hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng lập; lần 03 năm 2015 do Công ty tư vấn 

                                           
1: Đường Nguyễn Công Trứ; đường Mai Thúc Loan; đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Huy 

Tự; đường Nguyễn Xí; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài… 
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AREP VILLE lập. Mạng lưới đường nội thị thành phố Hà Tĩnh được quy hoạch 

trên cơ sở đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh lập năm 2007 

và các đồ án quy hoạch chi tiết, các khu chức năng của đô thị đã được phê duyệt 

với định hướng mạng lưới hình nan quạt hướng tâm và vành đai kết hợp ô bàn 

cờ. Hệ thống giao thông đô thị được phân thành 04 loại: đường đối ngoại; đường 

trục chính đô thị, đường liên khu vực, đường chính khu vực đảm bảo liên hệ 

nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu chức năng; kết nối thuận tiện nội vùng, 

với các vùng lân cận và quốc gia; đảm bảo tỷ lệ đất giao thông so với đất xây 

dựng đô thị tối thiểu tính đến đường phân khu vực là 18 %. 

b) Thực trạng đầu tư hệ thống giao thông đô thị 

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai đầu tư xây 

dựng được 96 tuyến đường với tổng chiều dài 117,63km (đạt tỷ lệ đất giao 

thông so với đất xây dựng khu vực nội thành là 15,25 %); trong đó có 30 tuyến 

chưa được đầu tư mở rộng quy mô theo quy hoạch gồm: các tuyến đường liên 

khu vực như: đường Nguyễn Công Trứ - B35(22)2, đường Vũ Quang - B35(25), 

đường Quang Trung - B35(25), đường Nguyễn Hoành Từ - B35(24), đường 26/3 

- B35(24),…; các tuyến đường chính khu vực như: đường Lý Tự Trọng - 

B25(15), đường Xuân Diệu đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn 

Du- B18(12), đường Nguyễn Huy Tự đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến 

đường Nguyễn Du- B18(12), đường Nguyễn Huy Tự - B18(12), đường Nguyễn 

Thiếp - B18(12), đường Nguyễn Trung Thiên- B22,5(14), … Các tuyến đường 

này được quy hoạch thành hệ thống liên hoàn nhằm đảm bảo liên hệ nhanh 

chóng và an toàn giữa các khu chức năng trong đô thị; kết nối với các tuyến giao 

thông đối ngoại, các khu chức năng ngoại thành và các điểm dân cư khác. Vì 

vậy, việc chưa đầu tư nâng cấp được các tuyến đường theo quy hoạch làm hạn 

chế khả năng lưu thông, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm như thực trạng 

ở một số tuyến đường: Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự,… 

Ngoài ra, có 13 tuyến đường trục chính có chiều rộng từ 25-70m với tổng 

chiều dài 47,5km chưa được đầu tư gồm: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài - 

B70(0); đường Xuân Diệu kéo dài - B42(0); đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài 

- B42(0), đường Nguyễn Du kéo dài - B35(0),…. 

c) Về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 

Thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng được Đồ án Quy hoạch chung; đồ án quy 

hoạch phân khu của 07 xã, phường (Thạch linh, Văn Yên, Hà Huy Tập, Thạch 

Quý, Thạch Trung, Thạch Hưng, Thạch Đồng) và nhiều quy hoạch chi tiết; tổ 

chức phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc của 05 phường trung tâm (Trần Phú, 

Tân Giang, Nam Hà, Bắc Hà, Nguyễn Du) làm cơ sở quản lý quy hoạch và cấp 

phép xây dựng. Trên cơ sở các quy hoạch, quy chế nêu trên và quy định về quản 

                                           
2 : Chú thích ký hiệu B35(22): 35 là bề rộng nền đường theo quy hoach là 35m; (22) là bề 

rộng nền đường hiện trạng 22m. 
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lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng3, UBND thành phố Hà Tĩnh 

đã thường xuyên tổ chức kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn như: 

thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; xây dựng không 

đúng chỉ giới xây dựng, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng nhằm chấn 

chỉnh, khắc phục và hạn chế tối đa việc vi phạm trong xây dựng.4  

 Tuy nhiên, trong quá trình quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng còn 

một số bất cấp như quyền sử dụng đất của người dân bị hạn chế trong vùng quy 

hoạch nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. Trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Thông 

tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp 

giấy phép xây dựng và tình hình thực tiễn ở địa phương, Sở Xây dựng đã chủ trì 

phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 theo đó điều chỉnh quy định cấp phép có 

thời hạn cho các đối tượng nêu trên được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đối đa là 

02 tầng (so với trước đây là 01 tầng).  

2. Nguyên nhân, hạn chế  

- Đô thị thành phố Hà Tĩnh hình thành từ thị xã Hà Tĩnh trong thời gian 

dài phát triển nhưng không có quy hoạch; đô thị được hình thành trên cơ sở việc 

kết nối các làng xóm từ trước đây nên quỹ đất manh mún, việc quy hoạch một số 

tuyến đường trên cơ sở các tuyến trục chính hiện hữu đã gắn liền với các khu 

dân cư hiện trạng nên quá trình mở rộng đòi hỏi kinh phí giải phóng mặt bằng 

lớn. 

- Việc bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nói 

chung và công trình giao thông nói riêng theo quy hoạch mặc dù đã được quan 

tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Một số hạ tầng chiến lược 

cần phải thực hiện như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh trong thời gian dài chưa bố trí 

được nguồn lực để thực hiện.5  

- Việc đa dạng hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đã được triển 

khai nhưng còn khó khăn.6 

                                           
3: Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND và được thay thế bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh. 

4: Năm 2020, có 79 công trình vi phạm, trong đó có 27 công trình thi công không phép, 29 

công trình sai nội dung giấy phép, 18 công trình không báo cáo khởi công và 05 công trình vi 

phạm khác. Năm 2021 có 70 công trình vi phạm, trong đó có 16 công trình thi công không 

phép, 31 công trình sai nội dung giấy phép và 23 công trình không báo cáo khởi công. 6 tháng 

đầu năm 2022 có 27 công trình vi phạm trong đó có 02 công trình xây dựng không có giấy 

phép, 23 công trình sai nội dung giấy phép được cấp, 01 trường hợp không có báo cáo khởi 

công bằng văn bản, 01 trường hợp xử phạt về lỗi hành vi không thông báo kế hoạch đấu nối. 
5: Hiện nay, dự án tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông mới triển khai bước 

đề xuất chủ trương tại Văn bản số 2622/UBND-GT1 ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh, Văn bản 

số 1486/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 13/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.   
6: Thực hiện kêu gọi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Tây theo hình thức hợp 

đồng Xây dựng-Chuyển giao (hình thức BT) năm 2017;  dự án Đường Nguyễn Trung Thiên 
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- Trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng còn một số vướng mắc như 

chưa thống nhất trong xác định nguồn gốc đất đai. 

- Quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố vẫn còn hạn chế, một số thời 

điểm chưa bố trí kịp thời, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người 

dân, giá đất chưa đáp ứng được đa dạng đối tượng. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

a) Giải pháp về quy hoạch 

- Trong quá trình quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 

một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; Sở Xây dựng đã phối hợp 

với UBND thành phố Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh 

một số tuyến đường phù hợp với hiện trạng dân cư ở hai bên đường nhưng vẫn 

đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định của pháp luật như: đường 

Nguyễn Công Trứ nắn chỉnh cục bộ tim tuyến về phía Tây so với tim đường 

hiện trạng; đường Nguyễn Xí điều chỉnh Bnền=35m xuống Bnền=22,5-25m; 

đường Nguyễn Trung Thiên đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải 

Thượng Lãn Ông điều chỉnh Bnền=25m xuống Bnền=22,5m; đường Mai Thúc 

Loan đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Du điều chỉnh 

Bnền=25m xuống Bnền=18m.  

- Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5560/UBND-XD ngày 24/8/2021, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố Hà Tĩnh nhằm phù hợp với một số định hướng mới như trong Quy 

hoạch tỉnh Hà Tĩnh đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cập nhật hướng 

tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc; định hướng triển khai Dự án khai 

thác tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê;….  

Trên cơ sở soát xét điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chung, Sở Xây 

dựng sẽ giao đơn vị tư vấn phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh lồng ghép tổ 

chức rà soát, đánh giá lại định hướng, quy mô của 43 tuyến đường nêu trên và 

lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư để xác định các yếu tố quy 

hoạch cần giữ, các yếu tố có thể điều chỉnh nhằm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng 

đến đời sống người dân nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc: tuân thủ tiêu 

chuẩn, quy chuẩn và các quy định của pháp luật; đảm bảo tính khoa học, hài hòa 

lợi ích của quốc gia và lợi ích của người dân. 

Vì vậy, để quy hoạch đạt được chất lượng cao nhất, kính đề nghị quý vị 

cử tri đóng góp ý kiến đối với các nội dung của đồ án quy hoạch tại bước lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư, các cuộc hội thảo, ý kiến bằng văn bản (các nội dung 

của dự thảo quy hoạch sẽ được công bố, công khai rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở chính quyền các cấp).  

                                                                                                                                    
(đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài) theo hình thức BT năm 

2018;…nhưng không triển khai được.  
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- Sau khi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung được phê duyệt thì tiến hành 

cập nhật, lập phủ kín các quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý (như điều 

chỉnh quy hoạch phân khu phường Văn Yên, Thạch Linh, Thạch Trung, Thạch 

Hạ, Đồng Môn; lập Quy hoạch phân khu phường Đại Nài; Thạch Bình;...); ứng 

dụng hệ thống thông tin địa lý (GiS) vào việc quản lý quy hoạch gắn với việc 

công bố, công khai, cắm mốc quy hoạch để người dân được biết cũng như chủ 

động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.  

b) Giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 19/4/2019 trong năm 2022; trong đó, nghiên cứu sửa đổi về giấy 

phép xây dựng có thời hạn phù hợp với thực tiễn ở địa phương và bổ sung thêm 

quy định về quản lý trật tự xây dựng. 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về 

công tác quản lý về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; 

cũng như tăng cường công tác thanh, kiểm tra về quản lý quy hoạch, trật tự xây 

dựng nhằm chấn chỉnh, khắc phục và hạn chế tối đa việc vi phạm trong xây 

dựng vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, 

trật tự xây dựng vừa tránh gây lãng phí tiền của nhà nước, Nhân dân. 

c) Giải pháp về đầu tư 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, thi công xây dựng để 

sớm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm như: Dự án Hạ tầng ưu tiên và 

phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh vay vốn ADB 

trong đó có đầu tư các tuyến đường trục chính (đường Phan Bội Châu kéo dài; 

Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn phía Bắc đường Ngô Quyền); dự án đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; đường Vành đai phía Đông thành phố; 

đường Nguyễn Du kéo dài, đường Lê Ninh,…  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư mạng lưới tuyến đường giao 

thông thành phố Hà Tĩnh đồng bộ theo quy hoạch trong đó xác định rõ lộ trình, 

thứ tự ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiên theo từng giai đoạn. Yêu cầu việc 

triển khai tập trung, không giàn trải đảm bảo việc đầu tư đầu bộ từng tuyến 

đường. 

- Chủ động xây dựng các khu Tái định cư nhằm phục vụ nhu cầu đất ở 

cho các hộ gia đình có đất trong các quy hoạch nhưng có nhu cầu sử dụng; xây 

dựng, đề xuất các chính sách giải phóng mặt bằng hợp lý; đề xuất Chính phủ 

hoặc xin cơ chế đặc thù để tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.  

d) Giải pháp về nguồn vốn  

- Đẩy nhanh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND 

ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù 

nguồn vốn xây dựng thành phố Hà Tĩnh nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển 
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kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung và các tuyến đường giao thông nói 

riêng.  

- Tập trung kêu gọi mọi nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao 

thông. Tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế. 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai về danh mục các dự án đối tác 

công tư trên Hệ thống mạng đấu thầu. 

Sở Xây dựng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - PCT Thường trực 

UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VP, QHHT1.     

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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