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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số: 1228/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đức Thọ, ngày  05  tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO     

Tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Yên Hồ phục 

vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - 

Bãi Vọt (đoạn qua huyện Đức Thọ) và giải trình bài viết báo chí phản ánh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3654/UBND - GT1 ngày 22/06/2018 của UBND tỉnh 

về việc giao thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng 

tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, UBND huyện Đức Thọ thành lập 

Hội đồng Bồi thường GPMB, Tái định cư để thực hiện công tác kiểm đếm áp giá 

bồi thường, tái định cư 47 hộ dân ở xã Quang Vĩnh và 28 hộ dân xã Yên Hồ; 

Công trình Xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Yên Hồ phục vụ GPMB dự án 

Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua 

huyện Đức Thọ)  được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 với mục tiêu 

đầu tư Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư đồng bộ nhằm sắp xếp, ổn định 

cuộc sống và di dời tái định cư cho 28 hộ dân tại xã Yên Hồ chịu ảnh hưởng trực 

tiếp đến thu hồi đất đai, nhà cửa, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án đường bộ 

cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa phận xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ; đồng thời góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; từng bước hoàn 

thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay công trình đã thi công hoàn 

thành được hơn 80% khối lượng; Dự kiến đến ngày 21/6/2020 xây dựng hoàn 

thành theo đúng tiến độ; Để làm rõ UBND huyện Đức Thọ báo cáo UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Yên Hồ phục 

vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi 

Vọt (đoạn qua huyện Đức Thọ) và giải trình bài viết báo chí phản ánh như sau: 

1. Tổng dự toán: 12.223.003.000 đồng (Mười hai tỷ, hai trăm hai mươi  ba 

triệu, không trăm linh ba nghìn đồng). 

2. Khởi công và hoàn thành : 

- Khởi công 21/12/2019 

- Hoàn thành 21/06/2020 

 

3. Nội dung và quy mô đầu tư: 
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3.1. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật:  

a) San nền: Thiết kế san nền trong phạm vi diện tích S=10.086,4m2,  

b) Hệ thống thoát nước 

- Cống thoát nước mưa: Cống hình chữ nhật được bố trí trên vỉa hè theo hệ 

thống giao thông. Kích thước BxHtb=0,5x0,6m có chiều dài L=454m.  

- Cống thoát nước qua đường: Thiết kế 05 cống bản (tuyến 4) gồm: 02 cống 

khẩu độ B=0,75m tại lý trình Km0+124,25 và Km0+189,90; 02 cống khẩu độ 

B=1,0m tại lý trình Km0+00 (bên phải tuyến) và Km0+82,92. 01 cống khẩu độ 

B=2,0m tại lý trình Km0+284,59 (bên phải tuyến).  

- Mương tiêu nước: Khẩu độ B=2,0m được bố trí phía dưới chân taluy bên 

phải Tuyến 4, có chiều dài L=277,4m. - Mương thoát nước thải: Thiết kế 02 đoạn 

mương hình chữ nhật được bố trí đi phía sau các lô đất ở. Kích thước 

BxHtb=0,6x0,75m có chiều dài L=170m. c) Cấp nước sinh hoạt 

Tuyến ống cấp nước chạy dọc theo vỉa hè đường, tuyến chính sử dụng loại ống 

HDPE DN90-PN10 có tổng chiều dài L=87m,  

3.2. Hạng mục đường giao thông 

Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài các tuyến 

L=610,06m. Tuyến 1: Chiều dài L1=108,5m; điểm đầu (Km0+00) giao tuyến 

đường huyện lộ HL.02; điểm cuối (Km0+108,5) giao Tuyến 4 tại Km0+91,86. 

Tuyến 2: Chiều dài L2=108,48m; điểm đầu (Km0+00) giao tuyến đường huyện lộ 

HL.02; điểm cuối (Km0+108,48) giao Tuyến 4 tại Km0+156,62. Tuyến 3: Chiều 

dài L3=108,49m; điểm đầu (Km0+00) giao tuyến đường huyện lộ HL.02; điểm 

cuối (Km0+108,49) giao Tuyến 4 tại Km0+221, 29. Tuyến 4: Chiều dài 

L4=284,59m; điểm đầu (Km0+00) giao tuyến đường bê tông xã Yên Hồ; điểm cuối 

(Km0+284,59) giao tuyến đường bê tông xã Yên Hồ. 

3.3. Hạng mục hệ thống cấp điện  

- Trạm biến áp: Xây dựng 01 trạm biến áp 180kVA-35/0,4kV, Đường dây hạ 

áp: Chiều dài L=532m loại đường dây trên không, cấp điện áp 0,4kV.  

- Đèn chiếu sáng: Lắp đặt 12 bộ đèn chiếu sáng giao thông trong khu vực sử 

dụng cần đèn gắn trên cột bê tông ly tâm của đường dây hạ áp cần đèn cao 2m, tay 

vươn 1,5m, dùng đèn Led có công suất 120W. 

 

 

 

Các đơn vị tham gia đầu tư xây dựng: 
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TT Đơn vị thực hiện 
Nội dung 

 công việc 
Giá trị (đồng) 

Văn bản 

phê duyệt 

1 
Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng HĐT 

Khảo sát, lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ 

thuật 

462.982.000 

Quyết định số 5040/QĐ-

UBND ngày 14/10/2019 

của UBND tỉnh Hà Tỉnh 

2 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Thái Thịnh 

Thẩm tra hồ sơ dự 

toán hạ tầng 
8.983.411 

Quyết định số 5651/QĐ-

UBND ngày 15/11/2019 

của UBND tỉnh Hà Tỉnh 

3 
Công ty TNHH TV và XD 

Hoàng Phan 
Tư vấn đấu thầu 20.394.000 

Quyết định số 5760/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

4 
Công ty TNHH XD và TM 

579  

Thẩm định hồ sơ 

mời thầu và kết quả 

đấu thầu 

9.270.245 

Quyết định số 5763/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

5 

Liên danh Công ty CP tập 

đoàn công nghiệp VN1 và 

Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại Thành Đô 

Thi công xây dựng 

Hạ tầng Tái định cư 
10.189.304.000 

Quyết định số 6455/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

6 Công ty CP Tổng hợp HT Giám sát thi công 289.418.000 

Quyết định số 6091/QĐ-

UBND ngày 09/12/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

7 Công ty Cổ phần ENVICO 
Lập kế hoạch Bảo 

vệ môi trường 
50.000.000 

Quyết định số 6093/QĐ-

UBND ngày 09/12/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

8 
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hà Tĩnh 
Rà phá bom mìn 96.800.000 

Quyết định số 6457/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 

9 

Công ty Bảo hiểm Bưu 

điện khu vực Bắc Trung 

Bộ 

Bảo hiểm 
công trình 

29.696.000 

Quyết định số 6456/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 

của UBND huyện Đức Thọ 
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3. Tình hình thực hiện: 

a) San nền: Đã thi công đến cốt san nền cao độ thiết kế. 

b) Hệ thống thoát nước: 

- Mương thoát nước mưa bằng bê tông: Kích thước BxHtb=0,5x0,6m: Đã thi 

công được tổng chiều dài 250,1 m; 

- Cống thoát nước qua đường: Đã thi công hoàn thành 03 cống; 

- Mương tiêu nước Khẩu độ B=2,0m: đã thi công hoàn thành hạng mục bê 

tông đang tiến hành đắp đất hộ thành mương; 

- Mương thoát nước thải xây gạch: Kích thước BxHtb=0,6x0,75m: Đã thi 

công hoàn thành 116,7m 

c) Cấp nước sinh hoạt: Đã tập kết vật tư và đang tiến hành thi công lắp đặt; 

d) Hạng mục đường giao thông: đã thi công xong toàn bộ nền đường, đang 

làm khuôn để hoàn thành phần nền; dự kiến 01/6/2020 đổ bê tông mặt đường; 

e) Hạng mục hệ thống cấp điện: Đã thi công hoàn thành móng cột điện và 

dựng cột. 

4. Giải trình về phản ánh báo chí : 

Chiều ngày 20/5/2020 khoảng thời 13h00 đến 14h30 phóng viên Báo điện tử 

Nhà đầu tư có tên miền https://nhadautu.vn/ có tiếp cận công trình chụp một số 

hình ảnh trên công trình trong khi công nhân đang dọn dẹp công trình và tháo dỡ 

ván khuôn và chụp một số hình ảnh trên công trường, không có tiếp xúc và làm 

việc với cán bộ kỹ thuật trên công trình; 

Sáng ngày 21/5/2020 phóng viên có trao đổi Lãnh đạo Ban quản lý dự án qua 

điện thoại thoại do trùng với họp nên tại thời điểm đó không thể bố trí làm việc với 

phóng viên; 

Ngày 28/5/2020 trên trang báo Báo điện tử Nhà đầu tư đã đang bài với nội 

dung “Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Đức Thọ - Hà Tĩnh: Có dấu hiệu nhà đầu tư rút 

ruột công trình tái định cư”, do các phóng viên V.Tuân – H.Long thực hiện. 

Đồng thời bài báo viết đã phản ánh 1 số nội dung như: 

Theo đó, trong báo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt thì hệ thống cống thoát 

nước mưa (kích thước 0,5x06) bố trí trên vỉa hè giao thông khu tái định cư. Kết 

cấu cống mương bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 12,5cm, tấm đan bằng bê tông 

cốt thép dày 12,5cm, lớp lót bằng đá dăm lót đệm 10cm. 

Hệ thống mương tiêu nước (rộng 2m) bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 

20cm; giằng ngang bê tông cốt thép mác 200; lớp lót bằng đá dăm đêm dày 

https://nhadautu.vn/
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10cm… 

Thế nhưng những gì diễn ra trên thực tế công trình  lại không giống như 

quyết định phê duyệt bản vẽ báo cáo kinh tế - kỹ thuật của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Hệ thống cống thoát nước mưa thay vì bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 

12,5cm nhà thầu xây bằng gạch không nung. Lớp đá dăm lót đệm phần đáy cũng 

không đạt độ dày 10cm như quy định.v.v.. 

Qua bài viết của báo Nhà Đầu tư và đối chiếu Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công, 

thực tế thi công trên công trình, UBND huyện Đức Thọ báo cáo giải trình như sau: 

Tại thời điểm phóng viên đến công trình do thời tiết nắng nóng nên trên 

không trường chỉ bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh công trường để chuẩn bị mặt 

bằng thi công cho công nhân kỹ thuật. Do thời tiết nắng nóng nên phải điều chỉnh 

thời gian làm việc để tránh việc thi công bê tông bị nứt do mất nước nên trên công 

trường thường làm việc buổi sáng từ 05h00 đến 10h00 và buổi chiều từ 15h00 đến 

18h00 nên tại thời điểm đó công trình không bố trí kỹ thuật thi công và cán bộ 

giám sát; 

Về vật liệu: Trên công trình vật liệu đưa vào công trường đều được kiểm tra 

kỹ chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, các hình ảnh phóng viên chụp là vật liệu 

dư thừa gom sang một bên do hiệu ứng góc nhìn nên nhìn thấy rất phản cảm; 

Về kỷ thuật, chất lượng công trình: Trước hết khẳng định rằng nội dung của 

bài báo viết đã phản ánh nội dung không đúng, không có nghiên cứu theo hồ sơ kỹ 

thuật, thiết kế và bản vẽ thi công của công trình.  

Tại thời điểm đó có một đoạn mương vừa tháo dỡ ván khuôn có hai lỗi khuyết 

vùng tiếp giáp giữa bê tông đáy và thành mương do bê tông bị mất nước nên bị rỗ 

mặt ngoài diện tích rất nhỏ và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được 

xử lý kỹ thuật đảm bảo chất lượng; 

Hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực tế công trình đã thi 

công đó là: Tại 02 đoạn mương nói trên hình chữ nhật được bố trí đi phía sau các 

lô đất ở. Kích thước BxHtb=0,6x0,75m có chiều dài L=170m. Kết cấu: thân xây 

gạch không nung vữa xi măng mác 75 dày 22cm, trát trong bằng vữa xi măng mác 

75 dày 2cm; móng bằng bê tông mác 150 dày 15cm trên lớp lót bằng đá dăm đệm 

dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 8cm. Hiện tại đã thi công 

hoàn thành với chiều dài 116,7m. 

Công trình đã được Chủ đầu tư và thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Đơn vị 

thi công, tư vấn giám sát,.. kiểm tra chất lượng công trình tại thời điểm kiểm tra 

ngày 29/5/2020 (Có biên bản kiểm tra tại hiện trường) đã xác nhận các hạng mục 
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kiểm tra thi công theo hồ sơ thiết kế. 

5. Kiến nghị: Đây là công trình trọng điểm Quốc gia; UBND huyện Đức Thọ, 

Chủ đầu tư xác định trách nhiệm được tỉnh giao để thực hiện công tác GPMB và 

thi công các hạng mục phục vụ cho việc GPMB là nhiệm vụ chính trị hết sức quan 

trọng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về tiến độ, chất lượng công 

trình. Việc quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh là hết sức cần thiết và quan trọng để 

sớm bàn giao mặt bằng sạch, chất lượng cho Dự án là yêu cầu bắt buộc. Huyện 

luôn xác định việc tiếp nhận, tiếp thu nghiêm túc các thông tin từ dư luận nhân 

dân, cơ quan truyền thông để tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh, 

khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong đầu 

tư XDCB nói riêng. 

Tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện thấy rằng ngoài sự tập trung cao của 

công tác chỉ đạo của tỉnh, của lãnh đạo tỉnh và hệ thống chính trị. UBND huyện đề 

nghị tỉnh chỉ đạo sự vào cuộc của công tác tuyên truyền vì vẫn còn có nhiều khó 

khăn thực trạng tuyên truyền cho việc tạo sự đồng thuận của nhân dân, định hướng 

dư luận và nâng cao vai trò nhận thức cho các đôí tượng bị ảnh hưởng hiểu rỏ bản 

chất, trách nhiệm của mình đối với Nhà nước vẫn còn ít; Trong khi một số phóng 

viên, cộng tác viên của một số báo ngành, hội,…phản ánh trái chiều, nghi ngờ, giật 

tít, tạo sự hoài nghi trong nhân dân về trách nhiệm quản lý, điều hành của Nhà 

nước. Dẫn đến khó khăn cho công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhất là công 

tác bồi thường GPMB các công trình dự án vì lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng. 

(Có các biên bản kiểm tra chất lượng công trình kèm theo). 

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng hạ tầng tái định cư 

tại xã Yên Hồ phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn 

Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua huyện Đức Thọ) và giải trình bài viết báo chí phản 

ánh./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh; 

- Bộ GTVT; 

- Cục QLXD& CLCTGT; 

- Ban QLDA 6; 

- TT Tỉnh ủy; 

- Đ/c Nguyễn Thị Gái - TV Phụ trách huyện; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

- Báo ĐT Nhà đầu tư; 

- TT huyện ủy ; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN-MT; NN-PTNT,  

   KT-HT, TC-KH; 

- Lưu VT, HĐ-BT, GPMB. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Công Hàm 
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