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Số: 1443/UBND-KTHT       Hương Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2022 
V/v xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Phố Châu,  

huyện Hương Sơn   

 

                       

    

Kính gửi:    
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Xây dựng. 

   

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt điều chỉnh (lần 1) tại Quyết định số 

2126/QĐ-UBND ngày 10/01/2007, đến nay đã trên 15 năm, nhiều nội dung 

không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 

việc quản lý thực hiện theo quy hoạch khó khả thi, không còn hiệu quả; việc 

điều chỉnh quy hoạch là cần thiết và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận 

chủ trương tại Công văn số 1902/UBND-XD ngày 01/4/2021; Hiện nay, Ủy ban 

nhân dân huyện Hương Sơn đang tổ chức triển khai thực hiện. 

Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Hương Sơn và định 

hướng tại Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu đến năm 

2035 đã xác định: Quy hoạch mới cầu vượt lũ bắc qua sông ngàn phố và đường 

hai đầu cầu, kết nối Quốc lộ 8 tại Km37+125 tại thị trấn Phố Châu với đường 

huyện ĐH 61 tại thôn 2, xã Sơn Giang. Về vị trí quy hoạch cầu và đường 2 đầu 

cầu nằm trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu (theo Quyết 

định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/01/2007), nội dung này đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 174/UBND-XD1 ngày 11/01/2022.  

Việc đầu tư xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu tại vị trí nói trên là hết sức 

cần thiết, nhằm đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho nhân dân, kết nối khu 

vực Trung tâm thị trấn Phố Châu và xã Quang Diệm với các xã phía Bắc sông 

Ngàn Phố và trung tâm hành chính của huyện. Vì vậy, để có căn cứ lập dự án 

đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Xây dựng xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn để bổ sung cầu bắc qua sông 

ngàn phố và đường 2 đầu cầu vào đồ án quy hoạch, cụ thể như sau: 

- Nội dung điều chỉnh: Bổ sung quy hoạch mới Cầu bắc qua sông ngàn 

phố và đường 2 đầu cầu (Quy mô: Cầu cứng bằng BTCT vĩnh cửu, chiều dài cầu 

khoảng 265m, chiều dài đường 2 đầu cầu khoảng 490m, bề rộng cầu và đường 2 

đầu cầu 30m, trong đó: Bmặt = 2 x 10,5m; Bgpc= 3,0m; Bvỉa hè=2 x 3,0m), thuộc 

phạm vi quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu (kết nối Quốc lộ 8 tại 

Km37+125 tại thị trấn Phố Châu với đường huyện ĐH 61 tại thôn 2, xã Sơn 

Giang);  



- Các nội dung khác giữ nguyên theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/01/2007.    

(Có sơ đồ vị trí kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn sẽ cập nhật nội dung điều chỉnh cục 

bộ nêu trên trong quá trình lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phố 

Châu đến năm 2035 theo đúng quy định. Kính mong nhận được sự quan tâm, 

xem xét, giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT.     
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  Nguyễn Quang Thọ 
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