
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số: 1384 /UBND-DA 
V/v đầu tư công trình phục vụ hạ tầng tái 

định cư tại xã Đức Vĩnh và Yên Hồ, huyện 

Đức Thọ phục vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đức Thọ, ngày  24 tháng 6 năm  2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Công trình hạ tầng tái định cư tại xã Đức Vĩnh và Yên Hồ, huyện Đức Thọ 

phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ 

cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 và Quyết 

định số 3760/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 đến nay thi công cơ bản hoàn thành. 

Hiện tại đang gấp rút hoàn thiện để vận hành chạy thử trước khi bàn giao đưa vào 

sử dụng. Trong quá trình đầu tư xây dựng xét thấy hai Khu tái định cư cần phải đầu 

tư một số hạng mục thiết yếu để phục vụ nhân dân trong khu tái định cư đảm bảo 

sinh hoạt và sản xuất an toàn. Cụ thể như sau: 

- Xây dựng tuyến đường ống cấp nước dài khoảng 1,0km đấu vào tuyến chính 

của nhà máy nước Bùi Xá về khu tái định cư để cấp nước sinh hoạt và 47 đồng hồ 

đo nước và phụ kiện cho 47 hộ dân. Vì tại khu tái định cư địa chất và nguồn nước 

không đảm bảo để đào và khoan giếng lấy nước.  

- Xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt trước xả để đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp. 

- Di dời tuyến đường dây 35 KV đi qua khu hai Tái định cư Đức Vĩnh, Yên 

Hồ đảm bảo khoảng cách an toàn trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. 

Với các nội dung thiết yếu trên UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị UBND 

tỉnh Hà Tĩnh xem xét cho UBND huyện Đức Thọ đầu tư công trình phục vụ hạ 

tầng tái định cư tại xã Đức Vĩnh và Yên Hồ, huyện Đức Thọ phục vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - 

Bãi Vọt. Tổng mức đầu tư: 2,0 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn trái phiếu 

Chính phủ thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Quyết định số 

1312/QĐ-TTg ngày 05/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giao thông 

Vận tải phân khai chi tiết kế hoạch vốn tại Văn bản số 4256/BGTVT-KHĐT ngày 

09/5/2019. 

Kính mong được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh Hà Tĩnh./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, DA. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Giang Trung 
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