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TỜ TRÌNH 

Về việc đăng ký danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn  

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án xây dựng  

công trình đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập  

xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn 

  

        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Hương Sơn là huyện miền núi, biên giới khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh. Thực 

hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, 

huyện Hương Sơn đã sáp nhập 11 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành 

chính cấp xã, giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 30 xã, hai thị trấn xuống còn 23 

xã, 2 thị trấn. 

Hiện nay huyện Hương Sơn đang quyết tâm nỗ lực xây dựng huyện đạt 

tiêu chí Quốc gia là huyện nông thôn mới trong năm 2021. Do việc sáp nhập xã 

và điều chỉnh quy hoạch xã sau sáp nhập mà đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng một 

số địa phương còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, làm ảnh hưởng đến 

tiến độ xây dựng huyện đạt các tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới theo kế 

hoạch. Đặc biệt trong đó có tuyến đường trục xã Kim Hoa: Hiện trạng mặt 

đường hẹp; nhiều đoạn trên tuyến đã hư hỏng, xuống cấp; góc cua hạn chế tầm 

nhìn, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng 

đến tiêu chí giao thông trong xây dựng nộng thôn mới tại địa phương. Để khắc 

phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đăng ký danh mục dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 

để đầu tư xây dựng công trình đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập 

xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn với nội dung: 

- Tên dự án: Đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập xã Kim 

Hoa, huyện Hương Sơn. 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Sơn. 

- Mục tiêu đầu tư:  

+ Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ 

Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 

số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2019 - 

2021; Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; 



+ Phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã sau sáp nhập; 

+ Thúc đẩy quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn tại địa phương; 

+ Góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí giao thông, hỗ trợ, thúc đẩy 

hoàn thành các tiêu chí liên quan trong xây dựng nông thôn mới tại xã Kim hoa 

nói riêng và huyện Hương Sơn nói chung. 

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng 2 tuyến đường giao thông dài 9km, 

đường thiết kế đạt chuẩn cấp V miền núi (theo TCVN 4054-2005). Trong đó: 

Tuyến 1: Điểm đầu: Giao với đường huyện lộ Bình - Kim Hoa; qua trung 

tâm xã Kim Hoa, trung tâm xã Sơn Mai cũ; điểm cuối: giao với đường liên xã 

Kim Hoa - Sơn Trường (tại Nhà Văn hóa thôn Cao Trà) 

Tuyến 2: Điểm đầu: Giao với đường liên xã Kim Hoa - Sơn Trường (tại 

thôn Cao Trà); qua trạm Y tế xã Sơn Phúc cũ; điểm cuối: giao với đường trục xã 

Kim Hoa.  

+ Công trình cống trên tuyến: Tải trọng thiết kế H30-XB80. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 82,5 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh theo kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2021 -

2025 74,25 tỷ đồng, ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác 8,25 tỷ đồng. 

Kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các quý Sở./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT. 
                                                 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thọ 
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