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Kính gửi:  Sở Xây dựng. 

  

Thực hiện Văn bản số 1125/SXD-KTQH ngày 23/5/2019 của Sở Xây 

dựng về việc bổ sung nội dung đề xuất chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Thạch Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch Hà báo cáo và đề xuất nội dung như sau: 

Thạch Hà là một huyện khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, gồm 31 xã, thị trấn, 

diện tích trên 35.000ha, dân số trên 145.000 người. Trong những năm qua, được 

sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, các tổ chức trong 

và ngoài nước, huyện Thạch Hà đã tranh thủ huy động được nhiều nguồn lực để 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, 

do điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn ngân sách các cấp chưa thể đáp ứng và 

huy động nội lực trong nhân dân còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất còn chưa đồng bộ. Do đó, việc cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

tỉnh và rà soát, khớp nối, điều chỉnh 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 năm 2020 là hết sức cần thiết.  

Trước tình hình đó, UBND huyện Thạch Hà bổ sung một số nội dung đề 

xuất phê duyệt chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kính đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 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 355,03km2. 

c) Phạm vi nghiên cứu:  

- Phía Bắc giáp huyện Lộc Hà. 

- Phía Nam giáp thành phố 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. Kinh phí lập quy hoạch: 

- Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch (dự kiến): 2,0 tỷ đồng. 

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

hợp pháp khác (đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà thống 

nhất bố trí số tiền 2,0 tỷ đồng từ nguồn đầu tư phát triển năm 2020 để thực hiện 

nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Văn bản số 245/TT HĐND ngày 24/5/2019).  

UBND huyện Thạch Hà kính đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch vùng huyện Thạch 

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

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - TT HU, TT HĐND huyện; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, TC-KH. 
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