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Về việc giải tỏa công trình xây dựng  

tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 

 

Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân có tài sản tự xây dựng  

tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 
 

Trong thời gian qua, do điều kiện về cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo chưa được xây dựng đồng bộ; nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu 

của các tổ chức, người dân sinh sống tại khu vực cửa khẩu cũng như hành khách 

qua lại, tại khu vực cửa khẩu đã hình thành một số công trình do một số tổ chức, 

cá nhân tự xây dựng không đúng với quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng 

như: Dịch vụ ăn uống, nơi tập kết trung chuyển hàng hóa...  

Theo đề xuất tại Văn bản số 89/BQLDAKV-ĐHDA ngày 09/7/2021 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh về việc thông báo 

tháo dỡ công trình của các tổ chức tự tạo lập không thuộc diện bồi thường, hỗ trợ 

nằm trong phạm vi thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A, Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn để triển khai thi 

công dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cổng A; đồng thời để bàn giao đất cho các 

nhà đầu tư đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu 

tư tại khu vực cửa khẩu triển khai Dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện tháo dỡ các công trình tự tạo 

lập không đúng quy hoạch nêu trên trước ngày 15/8/2021; trong quá trình thực 

hiện yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động và đối với từng loại rác 

thải phải được phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định về vệ sinh, bảo vệ môi 

trường.  

Sau thời gian nêu trên, tổ chức, cá nhân nào chưa hoàn thành việc tháo dỡ 

các công trình, hoàn trả mặt bằng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với 

chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp 

luật; các tổ chức, cá nhân có tài sản phải chịu trách nhiệm về các chi phí tổ chức 

tháo dỡ và các thiệt hại liên quan khác (nếu có).  

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BQLDA ĐTXD khu vực KKT tỉnh; 

- UBND huyện Hương Sơn; 

- UBND xã Sơn Kim 1;      

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (đơn 

vị thực hiện BT, HT, GPMB dự án Hạ tầng KT cổng A); 

- Trưởng ban; các Phó trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng; 

- Phòng Quản lý TNMT, VPĐD; 

- https://khukinhte.hatinh.gov.vn/; 

- Lưu VT, QHXD. 
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