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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 1272/UBND-DA 
V/v đề xuất chủ trương  

đầu tư Dự án đường nội vùng 

Cụm công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp tập trung, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày 10 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Thực hiện Văn bản số 1963/UBND-KT1 ngày 30/3/2020 và Văn bản số 

3377/UBND-KT1 ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh; văn bản số 803/SCT-QLCN 

ngày 09/6/2020 của Sở Công Thương về việc báo cáo một số nội dung đề xuất 

đầu tư tuyền đường nội cụm, Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ, sau khi khảo sát 

sơ bộ, UBND huyện Đức Thọ xin báo cáo như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội vùng Cụm công nghiệp - Tiểu 

thủ công nghiệp tập trung, huyện Đức Thọ nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng 

đáp ứng nhu cầu cho các cơ sở sản xuất trong CCN kết nối ra bên ngoài. 

Đến nay Cụm đã có một số nhà đầu tư Công ty Cổ phân Bao bì Sông La 

xanh: diện tích 1,28 ha (đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2020, có 300 lao động); 

Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu APPARELTECH Hà Tĩnh, diện tích 

đất là 6,3ha; HTX bê tông Viết Hải, diện tích 3,0 ha (đang tiến hành đầu tư xây 

dựng). 

Tuy nhiên tuyến đường nội vùng mới được đầu tư phần nền đường nên việc 

đi lại gặp nhiều khó khăn, mùa khô hạn thì ảnh hưởng bụi đường, mùa mưa thì 

đất sình lầy lội, do vậy cần phải đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại, phát 

triển sản xuất, thu hút đầu tư phát triển cho CCN này đặc biệt cho các dự án khi 

đi vào sản xuất sử dụng nhiều lao động như Nhà máy sản xuất hàng may mặc 

xuất khẩu APPARELTECH (dự kiến sử dụng 5.000 lao động). 

UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và các Sở xem 

xét đồng ý chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án: Đường giao thông nội vùng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp tập trung huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch 

được duyệt; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, 

đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ 

trọng công nghiệp, dịch vụ. 
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3. Quy mô, nội dung đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng tuyến đường có 

chiều dài khoảng 474,09 m (điểm đầu giao với QL8A (đoạn cầu Kênh - Linh 

Cảm), điểm cuối tại lý Km0+474,09 m), thiết kế theo tiêu chuẩn, tải trọng H30,  

BNền = 42,0m; BMặt= 2x7,5m, BPhân cách= 5,0m; BVỉa hè= 2x11m. Bê tông 

nhựa (hạt trung) dày 7cm; 

Công trình trên tuyến: gồm Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước 

thải công nghiệp; Hệ thống cống thoát nước ngang ( Đoạn cắt ngang nền 

đường). Thiết kế với tải trọng H30-XB80, Mô đun đàn hồi yêu cầu EYC= 1400 

daN/cm2. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 19,0 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Nguồn vốn bố trí để thực hiện Nghị quyết số 86/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

Cơ cấu nguồn dự kiến: Ngân sách tỉnh 84%; Ngân sách huyện 16%. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

9. Địa điểm thực hiện: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. 

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

Kính mong sự quan tâm xem xét của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Sở: Công thương, KH&ĐT, 

  Tài chính, GTVT; 

- TT Huyện ủy, HĐND (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Các phòng: TN-MT; NN-PTNT,  

   KT-HT, TC-KH; 

- Lưu: VT, DA. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

Võ Công Hàm 
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