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 Kính gửi:  

                     - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện các Văn bản số 231/HĐND ngày 07/7/2022 và số 234/HĐND 

ngày 11/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh; được sự phân công của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo 04 nội dung liên quan đến giải ngân vốn 

đầu tư công, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, việc triển khai các dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn và giải pháp đảm bảo đời sống, sản xuất của 06 

xã vùng mỏ sắt Thạch Khê. Cụ thể như sau: 

I. Về nội dung thứ nhất: Sáu tháng đầu năm 2022, tỉ lệ giải ngân vốn đầu 

tư công đạt thấp, nhất là phần vốn ngân sách tỉnh quản lý. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới. 

Trả lời.  

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã dần đi vào nề nếp, mức 

độ thích ứng với các quy định mới trong đầu tư xây dựng ngày càng được nâng 

lên, các dự án đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã thực sự phát huy 

được hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xã hội trên địa bàn. 

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 tuy đạt tỷ lệ cao so với 

bình quân chung cả nước (giải ngân 6 tháng đạt 32,56% kế hoạch, cả nước ước đạt 

27,86% kế hoạch) nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu, vẫn còn nhiều nhóm 

nguồn vốn và dự án triển khai chậm, giải ngân thấp
1
.  

Các nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm đã được nêu trong báo cáo 

chính thức của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; xin báo cáo, làm rõ thêm một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Về nguyên nhân, trách nhiệm  

1.1. Nguyên nhân khách quan 

- Theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu 

thầu: Sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn (thực hiện dự án) hằng năm thì mới 

bắt đầu triển khai được công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế thi công - 

dự toán dẫn đến những tháng đầu năm chưa có khối lượng hoàn thành để thanh 

                                           
1
 Gồm các nguồn: Vốn nước ngoài 6,34 % kế hoạch, vốn ngân sách tỉnh 5,53% kế hoạch. 
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toán; (năm 2022, tỉnh bố trí vốn khởi công mới 54 dự án/tổng số 105 dự án được 

bố trí kế hoạch vốn). 

- Đối với các dự án ODA: Ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định của 

pháp luật trong nước, còn phải xin ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ đối với 

việc xác định hình thức lựa chọn nhà thầu, đồng thời hoàn thiện thêm các hồ sơ 

thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân,… theo các cam kết với nhà tài trợ dẫn đến quá 

trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân mất rất nhiều thời gian, công 

đoạn
2
. 

- Tình hình thời tiết không thuận lợi trong các tháng đầu năm (mưa nhiều); 

giá cả một số vật tư, nhiên, vật liệu liên tục tăng cao; tình hình dịch bệnh Covid-

19 diễn biến phức tập, số ca mắc tăng đột biến sau Tết nguyên đán đã ảnh hưởng 

lớn đến tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. 

- Phương thức giải ngân vốn đầu tư công khác cơ bản so với giải ngân vốn 

thường xuyên, phải có khối lượng mới có thể làm thủ tục thanh toán với kho bạc 

nhà nước, không thường xuyên, định kỳ như chi thường xuyên. Riêng một số dự 

án mua sắm trang thiết bị thường giải ngân vào cuối năm, những tháng đầu năm 

tập trung vào thủ tục đấu thầu.  

1.2. Nguyên nhân chủ quan 

(1). Trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ vốn 

- Các chế tài, kỷ cương trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 

thực hiện một cách nghiêm túc; chưa có chế tài cụ thể để xử lý trách nhiệm cá 

nhân người đứng đầu của các đơn vị, chủ đầu tư chậm tiến độ, vi phạm nhiều lần,.. 

- Trong chỉ đạo, tham mưu phân bổ vốn, đặc biệt là đối với các nguồn vốn 

ODA, NSTW chưa rà soát, đánh giá đầy đủ về tiến độ và khả năng hấp thụ nguồn 

vốn của từng dự án; việc xây dựng, đề xuất phương án phân bổ cho các dự án đang 

chủ yếu căn cứ vào hạn mức vốn trung hạn, khả năng cân đối và nhu cầu đề xuất 

của các địa phương, đơn vị. 

 (2). Trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ở các địa phương, đơn vị 

- Một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, vào cuộc chỉ đạo quyết 

liệt trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn,... vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu chưa cao; chưa khẩn trương trong việc hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu 

tư để triển khai công tác đấu thầu, thi công dự án. Công tác phối hợp giữa các 

ngành, các cấp và chủ đầu tư chưa tốt trong quá trình liên thông giải quyết thủ tục 

hành chính (trong thẩm định dự án, giải quyết thủ tục đất đai, gmpb,..) và tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.  

                                           
2
 Như: (i) Thời gian lấy ý kiến không phản đối của các nhà tài trợ kéo dài (cơ chế ký kết, thanh toán đối với nhiều 

hợp đồng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi phải có ý kiến không phản đối của nhà tài trợ); (ii) Việc thực hiện 

theo các quy định bổ sung trong sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ODA còn lúng túng và mất nhiều thời gian, 

như: quy định về tổ chức thẩm định thiết kế trồng cây phân tán; quy định về cơ quan tổng hợp, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi phải thành lập Ban đánh giá,…; (iii) Luật Đấu 

thầu 2013 chưa có sự tích hợp với các quy định về đấu thầu của các tổ chức quốc tế (như WB, ADB, AFD,…), 

nhiều quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng,… còn có sự khác biệt,.. 
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- Năng lực, trình độ của một số Ban quản lý dự án còn hạn chế, chưa đáp 

ứng được yêu cầu dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ dự án, hồ sơ thanh quyết toán 

chậm, còn nhiều sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

và giải ngân nguồn vốn. 

- Nhiều chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai thi công, 

hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, hoàn tạm ứng khối lượng, thanh toán, quyết 

toán dự án; vẫn còn tâm lý, thói quen tập trung thanh toán vào những tháng cuối 

năm đặc biệt là những công trình quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp; chưa tập 

trung xử lý triệt để công tác đền bù giải phóng mặt bằng... dẫn đến tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công chậm so với yêu cầu. 

(3). Công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ dự 

án 

- Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư có lúc 

chưa hiệu quả trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác 

giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn nhiều bất 

cập; việc phân định cắm mốc, xác định nguồn gốc đất đai, kiểm đếm, áp giá, đền 

bù còn nhiều khó khăn, phức tạp; hồ sơ lưu trữ về đất đai chưa đảm bảo; một số 

địa phương đơn vị chưa tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, nhân 

lực bố trí còn mỏng, nguồn vốn hạn hẹp. Quy trình thủ tục, lộ trình và thời gian 

thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều bước, nhưng việc 

tổ chức thực hiện còn lúng túng, thiếu kiên quyết và chậm triển khai thực hiện. 

- Việc tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng còn chưa đầy đủ và cụ thể nên người dân chưa nắm bắt được hết 

các cơ chế, chính sách trong đền bù, tái định cư; gây tâm lý không tin tưởng trong 

người dân, dẫn tới người dân cố tình không di dời hoặc khiếu kiện vượt cấp để 

mong được hưởng thêm quyền lợi trong đền bù GPMB. 

2. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ  bản, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; 

thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm giải 

pháp chủ yếu sau: 

2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công; thực hiện nghiêm khắc các chế tài, kỷ luật đối với các đơn vị, 

chủ đầu tư chậm tiến độ, vi phạm nhiều lần; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế 

hoạch vốn và không tiếp tục giao kế hoạch vốn, giao nhiệm vụ chủ đầu tư,.. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; 

Đưa nội dung chỉ đạo triển khai giải ngân vào nội dung các cuộc họp thường kỳ 

của cấp ủy, chính quyền, vào chương trình công tác hàng tháng; lấy kết quả công 

tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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2.2. Tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các 

công trình khởi công mới; đặc biệt là các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu 

năm. Chậm nhất đến ngày 30/9/2022 phải hoàn thành công tác đấu thầu và khởi 

công tất cả các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn. 

2.3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lập đường găng tiến độ chi tiết cho 

từng dự án để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; yêu các đơn 

vị phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, 

làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc vi phạm về tiến độ cũng 

như chất lượng công trình. 

2.4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện 

nhanh và kịp thời công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc triển khai các 

dự án trên địa bàn, nhất là các dự án lớn, trọng tâm của tỉnh; phối hợp chặt chẽ 

với các Chủ đầu tư để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc thu hồi 

đất, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo xử lý kiên quyết, cưỡng chế và bảo vệ thi công 

đối với những trường hợp cố tình không chấp hành mặc dù đã được giải quyết 

các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Xác định mặt bằng là nút thắt quan 

trọng trong triển khai dự án, cần dốc sức thực hiện, xử lý kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc, không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng. 

II. Về nội dung thứ hai: Hiện nay còn nhiều dự án triển khai chậm hoặc 

không triển khai nhưng chậm được thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật làm 

ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế của các địa phương, gây lãng phí tài 

nguyên, ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng dự án; nội dung này đã 

được chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2021. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới 

(bao gồm nội dung về phương án thu hồi dự án treo trên địa bàn toàn tỉnh). 

Trả lời.  

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian qua UBND tỉnh đã kịp thời 

chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiến hành 

kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Về xử lý các dự án chậm tiến độ. 

1.1. Đã tiến hành kiểm tra 99 dự án
3
; lập biên bản vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đầu tư và ra quyết định xử phạt đối với 42 dự án với tổng số tiền 

1.667,5 triệu đồng; thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án
4
; chấp thuận điều chỉnh 

                                           
3
 Trong địa bàn KKT, KCN 46 dự án; ngoài địa bàn KKT, KCN 53 dự án. 

4
 Dự án Trang trại nuôi và nhân giống Kỳ Nhông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân; Dự án Bến xe Nghi 

Xuân và Trung Tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; Xây dựng hệ thống 

trạm trộn bê tông tại Cụm công nghiệp Phù Việt, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà; Nhà máy may công nghiệp của 

Công ty cổ phần X19 Miền Trung; dự án Khu công nghiệp Việt - Đức Hà Tĩnh của Công ty TNHH khu công 

nghiệp Việt - Đức Hà Tĩnh; Xưởng gia công cơ khí, sắt nghệ thuật, sắt kỹ thuật tại CCN Trung Lương; Kho xăng 

dầu Cửa Sót tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà; Cửa hàng xăng dầu tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; Dự 

án Nhà máy sản xuất, xuất khẩu dăm gỗ làm nguyên liệu giấy của Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt 

Nhật Vũng Áng; Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh tại thị trấn Xuân An;  
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tiến độ đối với 15 dự án; cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 15 dự án; 

giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án.  

1.2. Về xử lý đối với nhóm dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do 

vướng mắc quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP:  

- UBND tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, bổ sung điều khoản chuyển tiếp tại Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP để tiến hành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, triển khai thực hiện
5
 và gần 

đây nhất đã có Văn bản số 1765/UBND-NL2 ngày 18/4/2022 góp ý hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 Tại Thông báo Kết luận số 201/TB-VPCP ngày 11/7/22022 của Thủ tướng 

Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét trong quá trình 

soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai để giải quyết các vướng mắc, bất cập của các địa 

phương (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh), trình Chính phủ xem xét, quyết định  

- Về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất 

thành dự án độc lập: Thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây 

dựng Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc 

lập, từ đó có cơ sở xem xét xử lý đối với các dự án thực hiện trên đất hỗn hợp.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến các Uỷ viên UBND tỉnh và 

một số đơn vị có liên quan; đang hoàn thiện để ban hành theo đúng quy định, dự 

kiến trong tháng 7/2022 sẽ ban hành để triển khai thực hiện.  

2. Về nguyên nhân chậm tiến độ 

2.1. Nguyên nhân khách quan:   

- Dịch Covid 19 diễn ra từ cuối năm 2019 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp và tiến độ đầu tư các dự án do phải 

thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội; ảnh hưởng của thiên tai như 

trận lũ lịch sử năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  

- Bất cập, chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật về đất 

đai, pháp luật về đầu tư như: Vướng mắc về cho thuê đất theo quy định tại Nghị 

định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ dẫn đến các dự án thực 

hiện trên phần diện tích đất do nhà nước quản lý hoặc một phần diện tích đất nhà 

nước quản lý (đất hỗn hợp) chưa được giao đất, cho thuê đất;  

- Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của 

Luật Đất đai, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về phương pháp xác định giá đất cụ thể còn định tính, 

                                           
5
 Văn bản số 4436/UBND-NL2 ngày 13/7/2021; số 4669/UBND-KT1 ngày 23/7/2021, số 6863/UBND-KT1 ngày 

14/10/2021, số 6068/UBND-KT2 ngày 15/9/2021, số 3290/UBND-KT1 ngày 28/5/2021   
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chưa có định lượng cụ thể dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện gặp nhiều khó 

khăn, mỗi địa phương có mỗi cách làm khác nhau, chưa thống nhất. 

- Hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ như hệ thống đường gom các 

tuyến quốc lộ; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… dẫn đến 

công tác triển khai dự án của nhà đầu tư gặp khó khăn. 

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; chậm tiến độ bàn giao 

mặt bằng sạch cho nhà đầu tư do thiếu nguồn có kinh phí để tổ chức đền bù, 

GPMB nhất là đối với các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công 

nghiệp; quy định của pháp luật về đất đai đối với các tổ chức tự thỏa thuận nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan:  

- Năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế, nhất là năng lực tài chính; ý 

thức chấp hành pháp luật của một số nhà đầu tư chưa cao dẫn đến các hành vi vi 

phạm trong quá trình thực hiện như: xây dựng khi chưa được giao đất
6
; không 

đúng quy hoạch
7
, chưa có cấp phép xây dựng, đấu nối hạ tầng giao thông

8
, vi 

phạm về môi trường
9
,… 

- Quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng của các cấp, các địa phương qua 

nhiều thời kỳ còn bất cập.  

- Công tác kiểm tra, giám sát của các ngành và địa phương còn hạn chế, 

chưa kịp thời có phương án xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những 

vi phạm hoặc đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực đúng tiến độ và nội dung dự án 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; hiệu quả giám sát sau thanh tra, kiểm 

tra chưa cao.  

3. Nguyên nhân chậm xử lý thu hồi các dự án.  

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, 

địa phương, BQL Khu kinh tế tỉnh rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn để 

tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiên 

quyết xử lý thu hồi các dự án vi phạm, chậm tiến độ kéo dài và không có khả 

năng triển khai thực hiện; từ năm 2019 đến nay, đã tiến hành thu hồi, chấm dứt 

hoạt động đối với 60 dự án.  

Tuy vậy, tiến độ xử lý các dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số 

dự án chậm tiến độ nhưng chưa được kiểm tra, xử lý theo quy định. Việc chậm 

xử lý thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án có những nguyên nhân khách quan, chủ 

quan như sau: 

3.1. Về nguyên nhân khách quan: 

                                           
6
 Dự án Trang trại tổng hợp Trung Lễ; Siêu thị đá Granite Đức Thủy; 

7
 Dự án Xây dựng tổ hợp Khách sạn - Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Nguyễn Hưng; Dự án Trung tâm Thương 

mại, khách sạn Villa BMC - Việt Trung; Cơ sở kinh doanh tôn, thép của Công ty TNHH Quý Nam; 
8
 Siêu thị đá Granite Đức Thủy; 

9
 Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ của Công ty TNHH Khánh 

Giang; 
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- Quy trình, thủ tục xử lý các dự án chậm tiến độ theo quy định của Luật 

Đầu tư, Luật Đất đai và pháp luật có liên quan mất nhiều thời gian và phải đảm 

bảo đúng với quy trình, quy định của pháp luật, cụ thể. 

(i) Đối với các dự án đã được cho thuê đất:  

Theo quy định của Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt 

động dự án đầu tư trong trường hợp dự án bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử 

dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.  

 Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai 2013 nếu tiến độ sử dụng đất 

chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất 

trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì 

chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền 

tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ.  

Do vậy, đối với dự án đã chậm tiến độ từ 24 tháng thì phải kiểm tra, xác 

định dự án thuộc trường hợp được gia hạn tiến độ sử dụng đất hay thuộc trường 

hợp thu hồi đất theo pháp luật về đất đai mới có cơ sở thực hiện chấm dứt hoạt 

động dự án. 

(ii) Đối với các dự án không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt 

động.  

Theo quy định của Luật đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết 

định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi 

phạm.  

Do đó, phải thực hiện các bước xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu 

cầu nhà đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục; xác định hành vi tái phạm, ban 

hành Quyết định ngừng hoạt động dự án và chứng minh nhà đầu tư không có khả 

năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động. 

(iii) Đối với các dự án ngừng hoạt động và không liên lạc được với nhà 

đầu tư: 

Theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký đầu tư 

phải thực hiện các thủ tục lập biên bản ngừng hoạt động, không liên lạc được với 

nhà đầu tư; phải tiến hành các thủ tục gửi UBND xã nơi nhà đầu tư cư trú (đối 

với nhà đầu tư trong nước là cá nhân), cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam 

của nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch (đối với nhà đầu tư nước ngoài); đồng 

thời đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư 

trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư.  

Hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư ngừng hoạt động mà không 

liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, Cơ quan 

đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.  
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(iv) Đối với các dự án còn nợ ngân sách, nợ thuế: Cần phải phối hợp với 

các cơ quan liên quan truy thu, xử lý dứt điểm các khoản nợ trước khi thực hiện 

chấm dứt hoạt động dự án
10

  

- Quá trình kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm tại một số dự án, đặc biệt 

là các dự án đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp không có mặt tại Việt Nam để làm việc, ký biên bản 

nên quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện các thủ tục thông báo, yêu 

cầu người đại diện theo pháp luật có mặt tại Việt Nam để làm việc và ký biên bản 

vi phạm hành chính
11

.  

3.2. Về nguyên nhân chủ quan:  

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước và chính 

quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư chưa 

được thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm của nhà đầu tư 

hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Một số nhà đầu tư chưa nắm vững quy trình thủ tục thực hiện dự án, dẫn 

đến những vi phạm trong quá trình triển khai như: thi công công trình khi chưa có 

giấy phép xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường; xây 

dựng sai quy hoạch được duyệt… Do đó, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm thì phải tạm dừng dự án và nhà đầu tư mất 

thời gian để khắc phục vi phạm
12

. 

4. Giải pháp trong thời gian tới. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương 

đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời phát 

hiện các sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định; hoàn thiện các hồ 

sơ, thủ tục để thực hiện ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động đối với các dự án 

đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư, Luật Đất đai.  

- Đối với nhóm dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do vướng mắc quy 

định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP:  

+ Các dự án thực hiện trên khu đất hỗn hợp. Sau khi UBND tỉnh ban hành 

Quyết định về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự 

án độc lập; giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định để thực hiện giao 

đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. 

+ Các dự án thực hiện trên toàn bộ diện tích đất nhà nước quản lý: UBND 

tỉnh tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và 

                                           
10

Khu du lịch Tre Nguồn Resort & Spa, Dự án Trung tâm Thương mại Chợ Hội giai đoạn 2, huyện Cẩm Xuyên); 
11

 Dự án Quy hoạch phát triển khu du lịch, dịch vụ hồ Tàu Voi của Công ty TNHH Polaris kty Việt Nam; ) Dự án 

Xây dựng và khai thác nhà xưởng của Công ty cổ phần hưng nghiệp Hòa Thái; Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu 

Phonsack Việt Nam 
12

(dự án Cơ sở kinh doanh tôn, thép của Công ty TNHH Quý Nam; Dự án Xây dựng tổ hợp Khách sạn - Thương 

mại - Dịch vụ tổng hợp Nguyễn Hưng; Dự án Dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn Villa BMC - Việt 

Trung…) 
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địa phương có liên quan kiểm tra, làm việc từng dự án cụ thể để thực hiện chấm 

dứt hoạt động dự án; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

trên cơ sở phải đảm bảo hài hoà quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà đầu tư và phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả khâu thẩm định hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực để triển 

khai thực hiện dự án. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác 

GPMB và các hồ sơ, thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, hạn chế tối đa 

những bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng 

và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý quy hoạch tại các địa phương.  

- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

các dự án trên địa bàn; kịp thời thời phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý 

đối với các trường hợp chậm đầu tư, không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ 

kéo dài. 

III. Về nội dung thứ ba: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề 

ra nội dung tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ 

tầng giao thông chiến lược. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết kết quả triển 

khai chủ trương; giải pháp thời gian tới. 

Trả lời.  

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (sau đây gọi tắt là 

Nghị quyết Đại hội XIX) đã xác định “Huy động mọi nguồn lực tập trung xây 

dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu” là một 

trong 8 nhiệm vụ trọng tâm;“Phát triển các tuyến giao thông chiến lược, hình 

thành các trục phát triển
” 

là một trong 5 chương trình trọng điểm; đồng thời xác 

định “Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng trung 

tâm Logistics, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông 

chiến lược” là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 và những 

năm tiếp theo. 

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại 

Nghị quyết Đại hội XIX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai xây dựng, trình Thủ 

tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giai đoạn 2021-2025
13

. 

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã cân đối, bố trí vốn đầu tư trực tiếp 

cho trên 119 dự án kết cấu hạ tầng quan trọng với tổng số vốn trên 11.160 tỷ 

                                           
13

 Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 

ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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đồng, trong đó hạ tầng giao thông chiến lược là 56 dự án với tổng số vốn trên 

6.218 tỷ đồng (chiếm 55,7%)
14

. 

Cùng với đó, nhằm huy động tối đa các nguồn lực, đáp ứng các yêu cầu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tỉnh cũng đã tích cực, chủ động 

làm việc với các bộ, ngành trung ương để đề xuất đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao 

thông chiến lược trên địa bàn; đến nay, một số dự án đã có kế hoạch triển khai từ 

các nguồn vốn do trung ương quản lý trong giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn 

đầu tư trên 31.000 tỷ đồng, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt 

- Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng (TMĐT 29.373 tỷ 

đồng)
15

; Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và 

đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh (TMĐT 1.076 tỷ đồng); Dự án đường 

từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh (TMĐT 668 tỷ 

đồng),... 

Nhiều cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng khác 

cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để 

triển khai trong giai đoạn 2021-2025 như: cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn 

lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh; các chính 

sách phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; hỗ trợ phát triển công nghiệp, logistics; cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,.. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 

Đại hội XIX về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng tâm là hạ tầng giao thông 

chiến lược; thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau 

đây: 

Thứ nhất, triển khai cụ thể hóa kịp thời các nội dung Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung 03 đô thị lớn (gồm thị 

xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh); điều chỉnh quy hoạch chung 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nghiên cứu, xúc tiến, xây dựng phương 

án điều chỉnh mở rộng phạm vi, quy mô khu kinh tế Vũng Áng theo định hướng 

Quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, bền vững, 

tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng động lực của tỉnh.    

Thứ hai, tập trung chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo 

dư địa thu ngân sách nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác 

hiệu quả các nguồn lực từ quỹ đất; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, đẩy 

mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà 

đầu tư thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên 

địa bàn. 

                                           
14

 Một số dự án có quy mô lớn như: Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm 

Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh (TMĐT 1.437 tỷ đồng); Đường vành đai phía Đông, thành 

phố Hà Tĩnh (TMĐT 950 tỷ đồng); Đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng (TMĐT 450 tỷ đồng), Dự 

án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài (TMĐT 386 tỷ đồng); Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu 

đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh (TMĐT 234 tỷ đồng),.. 
15

 Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 
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 Thứ ba, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương và các cơ quan ngoại giao để xúc tiến, vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư 

từ bên ngoài (ODA, FDI) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành thủ tục đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất 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
16

. 

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh; tổ chức thực hiện các loại quy hoạch, đảm bảo thống 

nhất, đồng bộ, đặc biệt là các quy hoạch ngành và quy hoạch vùng, địa phương; 

xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư
17

, các cơ chế, chính sách chung và 

chính sách riêng đối với các dự án cụ thể để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng trên địa bàn. 

Thứ năm, tập trung chỉ đạo, triển khai hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, 

đấu thầu, khởi công các dự án đã được bố trí vốn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng các dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất 

đai, tài nguyên; đảm bảo không để xảy ra tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là 

các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. 

Thứ sáu, chủ động tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 

hiện đại, đặc biệt là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng đột phá nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng 

lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

III. Về nội dung thứ tư: Trong lúc chờ quyết định của cấp có thẩm quyền 

về việc dừng hay tiếp tục khai thác Mỏ sắt Thạch Khê; Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

biết giải pháp để đảm bảo đời sống, sản xuất đối với người dân 06 xã thuộc 

huyện Thạch Hà chịu ảnh hưởng của dự án. 

Trả lời.  

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã dừng hoạt động khai thác từ năm 

2011 đến nay theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 164/TB-

VPCP ngày 11/7/2011 của Văn phòng Chính phủ) để tái cơ cấu lại doanh nghiệp, 

giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tuy vậy, sau 11 năm tạm 

dừng, đến nay dự án vẫn còn nhiều vấn đề chưa đảm bảo để tiếp tục triển khai 

như: chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nguy cơ tiềm ẩn về môi trường; các giải 

pháp kỹ thuật khai thác, phương án vận tải quặng, hiệu quả kinh tế - xã hội dự án. 

                                           
16

 Dự án có Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.286 tỷ đồng, gồm 04 hợp phần chính: (1) Xây dựng hệ thống kênh và 

cống thoát nước hoàn chỉnh cho thành phố Hà Tĩnh hiện hữu; (2) Mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước cho 

thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận phía Tây và Tây Nam; (3) Phát triển hệ thống đường giao thông kết nối khu 

vực thích ứng với biến đổi khí hậu; (4) Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực (sử dụng vốn viện trợ không hoàn 

lại .của ADB). 
17

 Trong đó ưu tiên thu hút đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thống chiến lược theo Danh mục dự án ưu tiên 

đầu tư thời kỳ 2021-2030 tại Quy hoạch tỉnh, như: Kéo dài Đê chắn sóng phía Bắc và xây dựng Đê chắn sóng phía 

Tây khu bến cảng Vũng Áng (840 tỷ đồng); Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12C đoạn Vũng Áng - đường Hồ Chí 

Minh (TMĐT 1.100 tỷ đồng); Nâng cấp QL.15 đoạn ngã ba Lạc Thiện- Khe Giao (TMĐT 1.416 tỷ đồng); Đường 

Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông (TMĐT 1.760 tỷ đồng); Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ 

Gỗ (1.200 tỷ đồng),.. 
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Chính phủ đã giao các bộ, ngành Trung ương rà soát, đánh giá và xây dựng 

phương án xử lý cụ thể đối với dự án.  

Việc chấm dứt hay tái khởi động dự án đến nay chưa có quyết định cuối 

cùng của cơ quan có thẩm quyền; tuy nhiên, để giảm bớt những khó khăn cho 

người dân vùng dự án, thời gian qua tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, đầu tư xây dựng 

một số công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho 

người dân,..; tuy vậy, đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân 

các xã vùng dự án vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sạch, các công 

trình phục vụ di dân, tái định cư còn dang dở, người dân không được cấp đất ở, 

không được tách thửa để xây dựng nhà ở trong khi nhu cầu là rất lớn,..  

Để giải quyết dứt điểm các vấn đề trên thì cần phải chấm dứt dự án Khai 

thác mỏ sắt Thạch Khê; việc đề xuất chấm dứt dự án Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản báo cáo, kiến nghị 

Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương nhưng đến nay chưa 

được cấp thẩm quyền quyết định. Ngày 11/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã đi 

kiểm tra thực địa khu vực dự án, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

và đã có Thông báo Kết luận số 201/TB-VPCP ngày 11/7/2022, theo đó Thủ 

tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan và tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện 

về dự án. Hiện nay, các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. 

Sau khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt 

dự án thì tỉnh mới có cơ sở để xây dựng, triển khai các phương án xử lý, giải 

quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn của người dân. Trong thời gian này, rất 

mong bà con, cử tri chia sẻ, thông cảm với những khó khăn chung của tỉnh. Ủy 

ban nhân dân tỉnh sẽ tích cực kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và các Bộ ngành Trung ương sớm có quyết định chấm dứt dự án; đây cũng chính 

là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trả lời chất 

vấn liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu 

hạ tầng, việc triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn và giải pháp 

đảm bảo đời sống, sản xuất của 06 xã vùng mỏ sắt Thạch Khê; trân trọng kính 

gửi tới Thường trực Hội đồng nhân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

  GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

     Trần Việt Hà 
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