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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Thach Hà, ngày  17  tháng 5  năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Để triển khai, cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và rà soát, 

khớp nối, điều chỉnh (nếu cần thiết) các quy hoạch trên địa bàn huyện Thạch Hà; 

xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng khung có định hướng trên địa bàn 

huyện, phục vụ mục tiêu xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào 

năm 2020. Trong khi huyện đang tập trung xây dựng đề án huyện đạt chuẩn Nông 

thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi đề án được được phê duyệt 

với các nội dung chính sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch vùng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà. 

3. Địa điểm, quy mô, phạm vi nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch: 

a) Địa điểm: Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Quy mô diện tích: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Thạch Hà, với 

diện tích 355,03 km². 

c) Phạm vi nghiên cứu: 

- Phía Bắc giáp: huyện Lộc Hà 

- Phía Nam giáp: TP Hà Tĩnh và Huyện Cẩm Xuyên 

- Phía Tây Bắc giáp: huyện Can Lộc. 

- Phía Tây giáp: Huyện Hương Khê 

- Phía Đông giáp: Biển Đông. 

4. Mục tiêu lập quy hoạch: 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và rà soát , khớp nối, 

điều chỉnh (nếu cần thiết) các quy hoạch trên địa bàn huyện, cụ thể hóa các 
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chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thạch Hà và xây 

dựng kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng khung có định hướng trên địa bàn 

huyện. 

- Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng và nguồn lực của 

toàn vùng huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển 

kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, làm công cụ điều phối , kiểm 

soát phát triển trong quá trình quản lý đầu tư các dự án trong vùng, cụ thể :  

+ Tổ chức, định hướng hệ thống đô thị, các khu chức năng trong vùng, khu 

du lịch, khu di tích lịch sử, khu văn hóa, thể thao - vui chơi , giải trí… điểm dân 

cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhắm đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phù hợp quy hoạch phát triển các các ngành 

khác, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh Hà 

Tĩnh đã được phê duyệt; 

+ Tổ chức, sắp xếp không gian, xác lập cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu đô thị 

trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các 

nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử , kinh tế - xã hội, tiến 

bộ khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới, nhằm mục đích nâng cao điều 

kiện sống và phát triển của dân cư, liên kết các đô thị lân cận, đồng thời phát triển 

các khu vực có tiềm năng, tạo động lực phát triển toàn vùng; 

+ Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, bảo tồn di tích văn hóa- lịch sử, cảnh 

quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương; 

+ Làm cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây 

dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trên địa bàn. 

5. Kinh phí lập quy hoạch:  

- Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch dự kiến là 2,0 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn hợp 

pháp khác; 

Để có căn cứ triển khai lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà kính 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét đồng ý chủ trương cho phép lập quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết ./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Xây dựng; 

- TT Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, KT&HT; 

 Gửi: VB giấy và điện tử. 
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CHỦ TỊCH 
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