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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. 

 

Sở GTVT nhận được Văn bản số 328/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 

nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội theo ngành và lĩnh vực phụ 

trách; trên cơ sở nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Sở GTVT báo cáo về hiện 

trạng kết cấu hạ tầng GTVT tỉnh như sau: 

1. Giới thiệu chung: 

 Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, tọa độ địa lý 17
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36’ kinh độ Đông, ranh giới hành chính của tỉnh như sau: 

Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp nước 

Lào với chiều dài biên giới 170 km (giáp 2 tỉnh Bolikhămxay và Khămmuộn), 

phía Đông giáp biển Đông.  

 Diện tích tự nhiên 5.998 km2; dân số năm 2019 là 1.288.866 người chiếm 

khoảng 1,81% về diện tích và 1,39% về dân số so với cả nước. 

 Hà Tĩnh nằm trên các trục giao thông rất quan trọng, là trục xuyên quốc gia 

Bắc Nam gồm: trục đường bộ (QL1 và đường Hồ Chí Minh) và trục đường sắt là 

đường sắt Thống Nhất. Trục ngang Đông - Tây qua nước bạn Lào gồm: QL8, 

QL8B (từ cảng Xuân Hải đến cửa khẩu Cầu Treo) và QL12C (từ cảng Vũng áng 

đến đèo Mụ Dạ qua Lào).  

 Bờ biển Hà Tĩnh dài 137 km, có 4 cửa biển quan trọng gồm cửa Hội, cửa Sót, 

cửa Nhượng và cửa Khẩu với nhiều vị trí có thể xây dựng các cảng biển nước sâu 

như cảng Vũng Áng, Sơn Dương rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế biển và 

kinh tế đối ngoại.  

2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: 

2.1. Đường bộ:  

Mạng lưới đường bộ toàn tỉnh có tổng chiều dài là 13.314,6 km. Riêng hệ 

thống đường Quốc lộ và đường tỉnh có dài là 1.134,84km, trong đó đường Quốc lộ 

có 09 tuyến với tổng chiều dài 783,22km, đường tỉnh có 09 tuyến với tổng chiều 

dài là 397,19km. Các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh đã hình thành nên hệ 

thống trục dọc, trục ngang kết hợp với hệ thống đường GTNT tạo nên mạng lưới 

giao thông đường bộ tỉnh Hà Tĩnh liên hoàn, hợp lý kết nối thuận tiện giữa các 

vùng miền trong tỉnh, với các tỉnh khác và với nước bạn Lào. Trừ một số đoạn 
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thuộc QL15, QL8, QL8C, QL281 đã được đầu tư xây dựng từ lâu chưa được nâng 

cấp mở rộng thì các đoạn còn lại trên các tuyến quốc lộ đều đạt tiêu chuẩn đường 

cấp III, cấp IV với tải trọng khai thác của đường là 10tấn/trục xe, tải trọng khai 

thác các cầu đều lớn hơn 30 tấn. Cụ thể các tuyến quốc lộ như sau: 

- Trục dọc chủ yếu: 

+ Quốc lộ 1: tuyến chính dài 130,4km từ cầu Bến Thủy thuộc xã Xuân An, 

huyện Nghi Xuân đến Đèo Ngang thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (bao gồm 

2,9km đoạn tuyến cũ theo hướng lên Đèo Ngang) và 3 đoạn tuyến tránh thị xã, 

thành phố (thị xã Hồng Lĩnh,  thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh) với chiều dài 

60,8km. 

+ Đường Hồ Chí Minh: đoạn qua Hà Tĩnh dài 80,5km từ Khe Cò, huyện 

Hương Sơn đến La Khê, huyện Hương Khê. 

+ Đường bộ ven biển: đã được quy hoạch theo Quyết định số 129/QĐ-TTg 

ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, dài 118,93km (trong đó 5,4km trùng 

QL281 và 33km trùng QL15B), điểm đầu tại cầu Cửa Hội, xã Xuân Hội, huyện 

Nghi Xuân; điểm cuối giao QL12C tại Khu kinh tế Vũng Áng; quy hoạch đường 

cấp III đồng bằng. Hiện nay cơ bản đã được đầu tư với quy mô theo quy hoạch, 

còn 17,2 km đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh đang triển khai đầu tư. 

- Trục ngang chủ yếu: 

+ Quốc lộ 8: dài 85,3 km, từ  thị xã Hồng Lĩnh đến cửa khẩu Cầu Treo 

+ Quốc lộ 8B: dài 12,2km, từ thị xã Hồng Lĩnh đến cảng Xuân Hải (đã trừ 

12,8km đoạn trùng QL1 đoạn tránh thị xã Hồng Lĩnh). 

+ Quốc lộ 12C: đoạn qua Hà Tĩnh dài 45km (đã trừ đoạn trùng QL.1), từ  

Cảng Vũng Áng đến Hóa Tiến - Quảng Bình. 

- Các tuyến Quốc lộ khác:  

+ Quốc lộ 15: đoạn qua Hà Tĩnh dài 75,5km từ xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ đến La Khê, huyện Hương Khê (đã trừ các đoạn trùng QL8, đường Hồ Chí 

Minh).  

+ Quốc lộ 15B: Dài 51,05km, từ Đồng Lộc, huyện Can Lộc đến Cẩm 

Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 

+ Quốc lộ 8C: dài 101,1 km, từ thị trấn Thiên Cầm đến điểm cuối giao Quốc 

lộ 46 (tỉnh Nghệ An); được chuyển thành đường quốc lộ từ 2017 theo Quyết định 

số 442/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2017 của Bộ GTVT và được Thủ tướng Chính 

phủ đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia tại Văn 

bản số 844/TTg-CN ngày 03/7/2020. 

+ Quốc lộ 281: dài 99,7 km từ bãi biển Lộc Hà đến giao QL.8 thị trấn Tây 

Sơn, huyện Hương Sơn; được chuyển thành đường quốc lộ từ 2018 theo Quyết 

định số 485/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2018 của Bộ GTVT và được Thủ tướng Chính 

phủ đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia tại Văn 
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bản số 844/TTg-CN ngày 03/7/2020. 

2.2. Đường sắt:  

Đường sắt qua địa bàn Hà Tĩnh là 71km, khổ đường 1m. Trên tuyến có 8 ga 

(trong đó 2 ga chính và 6 ga phụ). Chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện tự nhiên, 

đoạn tuyến đường sắt qua địa bàn Hà Tĩnh có độ dốc lớn, quanh co, thường bị 

ngập lụt, xói lở nền vào mùa mưa lũ. Đường bộ nối với các ga hàng hóa còn bị hạn 

chế ảnh hưởng xấu đến việc liên kết giữa vận tải đường sắt và đường bộ. 

2.3. Đường thủy nội địa:  

Hà Tĩnh có 9 tuyến sông với chiều dài 437km. Hầu hết là các sông nhỏ, độ 

dốc lớn, nhiều thác ghềnh, chiều dài khai thác vận tải ngắn, bị hạn chế bởi tĩnh 

không cầu đường bộ. Tổng chiều dài tuyến sông đưa vào quản lý khai thác vận tải 

trên địa bàn tỉnh là 246,5km, trong đó Trung ương quản lý 88,5km, địa phương 

quản lý 158km. Các tuyến sông này cho phép vận tải các loại tàu thuyền, xà lan từ 

10 - 150 tấn, còn lại chưa được đầu tư kinh phí để sửa chữa nên rất khó khăn trong 

việc phát triển vận tải đường sông. 

2.4. Đường biển:  

Với chiều dài 137km bờ biển, có 4 cửa biển lớn thuận lợi cho việc vận tải ven 

biển. 

* Khu bến Vũng Áng: 

a. Các bến đang hoạt động:  

- Đã đầu tư, đang khai thác 4/16 bến; 

+ Cầu cảng số 1: Hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2001, với chiều dài cầu 

cảng là 185,5m, tiếp nhận tàu tổng hợp đến 45.000DWT, tàu container đến 

2.000TEU, công suất thiết kế 460.000T/năm. 

+ Cầu cảng số 2: Hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010, với chiều dài cầu 

cảng là 270m, tiếp nhận tàu chở gỗ dăm đến 55.000 DWT; tàu chở hàng tổng hợp 

đến 61.617DWT giảm tải, container đến 45.000DWT, công suất thiết kế 

860.000T/năm. 

+ Bến cảng Xăng dầu LGP Vũng Áng: chiều dài 218m, hoàn thành đưa vào 

khai thác năm 2010, cỡ tàu chở dầu đến 15.000DWT, tàu chở LPG đến 

3.000DWT, kho chứa 60.000m3. 

+ Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đưa vào khai thác từ tháng 

12/2013 với tổng chiều dài 330m, tiếp nhận tàu chở than đến 30.000DWT. 

- Sản lượng hàng hóa tính chung cho cả khu cảng Vũng Áng (cả bến số 1 + 2 

+ Bến than và Khi hóa lỏng) năm 2016 là 3,394 triệu tấn, năm 2017 là 4,72 triệu 

tấn, năm 2018 là 5,24 triệu tấn,  năm 2019 là 6,15 triệu tấn, 10 tháng năm 2020 là 

5,66 triệu tấn, dự kiến cả năm trên 7 triệu tấn. 

b. Các cầu cảng đang và chuẩn bị xây dựng: gồm 5/12 bến còn lại: 
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- Cầu cảng số 3 bến cảng Vũng Áng do Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào - 

Việt làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; tiếp nhận tàu đến 

45.000DWT, công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/năm. Dự án đang triển khai thi công 

hạng mục bến cập tàu, kè bảo vệ, bản mặt cầu. 

- Cầu cảng số 4 bến cảng Vũng Áng do Công ty cổ phần cảng Hoành Sơn 

làm chủ đầu tư, tổng mức 1.410 tỷ; tiếp nhận tàu tổng hợp đến 40.000 DWT, tàu 

container 4.000TEUS, công suất thiết kế 2,3 triệu tấn/năm. Dự án đang triển khai 

thi công hạng mục bến cập tàu, Kè bảo vệ, san lấp tôn tạo mặt bằng, các hạng mục 

phụ trợ. 

- Cầu cảng số 5 và 6 bến cảng Vũng Áng do Công ty TNHH cảng Phonenix 

Vũng Áng Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng; tiếp 

nhận hàng tàu tổng hợp đến 50.000DWT, công suất thiết kế khoảng 5 triệu 

tấn/năm. Hiện tại Chủ đầu tư đang làm đường vào và bãi để chuẩn bị thi công các 

hạng mục cầu cảng; dự kiến hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày khởi công (mới 

san lấp mặt bằng, đang đề xuất giản tiến độ). 

- Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 do Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Vũng Áng 2 làm chủ đầu tư hiện đang hoàn thiện các thủ tục, chưa triển khai thi 

công xây dựng; quy mô xây dựng mới 02 cầu cảng có chiều dài 325m tiếp nhận 

tàu có trọng tải 100.000DWT; công suất khoảng 4,6 triệu tấn/năm. Dự án chưa 

triển khai thi công. Ngày 15/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết 

định 2093/QĐ-BTNMT về việc giao khu vực biển cho Công ty TNHH Nhiệt điện 

Vũng Áng II. 

  - Các cầu cảng số 7, 8, 9, 10, 11 có Công ty Weiyu Engineering co, ltd của 

Đài Loan và Tập đoàn Phongsavanh của Lào đang xin đầu tư xây dựng, ngoài ra 

có nhiều Nhà đầu tư đang khảo sát để xây dựng tại bến Vũng Áng hoặc Sơn 

Dương. 

* Khu bến Cảng Sơn Dương: 

- Bến chuyên dùng cho liên hợp gang thép Formosa: Hiện đã có 14/32 cầu 

cảng được xây dựng, Cục Hàng hải Việt Nam cho phép đưa vào sử dụng gồm: S1, 

S2, S3, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W10, A1, A2, N2); với tổng chiều dài 

các bến là 3.267m. Trong đó S1, S2, S3 tiếp nhận tàu đến 200.000DWT,  03 cầu 

tiếp nhận tàu đến 50.000DWT, 08 cầu cảng tiếp nhận tàu đến 10.000DWT. Sản 

lượng hàng hóa  năm 2016 là 3,88 triệu tấn, năm 2017 là 9,43 triệu tấn, năm 2018 

là 21,95 triệu tấn, năm 2019 là 26,38 triệu tấn, 10 tháng năm 2020 là 20,2 triệu 

tấn, dự kiến cả năm khoảng 24 triệu tấn. Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh đang triển khai xây dựng các cầu cảng W8,W9. 

- Bến chuyên dùng cho liên hợp lọc hóa dầu Formosa: chưa xây dựng. 

- Bến chuyên dùng cho nhiệt điện Vũng Áng 3: chưa đầu tư. 

* Các bến khác 
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- Bến cảng Xuân Hải: là bến tổng hợp địa phương nằm trên địa bàn xã 

Xuân Hải - huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh. Bến Xuân Hải hiện có 02 cầu cảng, 

tiếp nhận tàu có trọng tải đến 1.200 DWT. (Cầu 01 dài 42m, cầu 02 dài 64m), 

công suất thiết kế 250.000 tấn/năm. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành làm thủ 

tục xin nâng cấp cầu cảng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 2.500DWT. Sản lượng 

trong mấy năm qua đạt bình quân khoảng 120.000-130.000 tấn/năm; năm 2019 chỉ 

đạt 79.532 tấn, chủ yếu hàng nội địa; 10 tháng năm 2020 là 127.711 tấn, dự kiến 

cả năm trên 150.000 tấn. 

- Bến cảng xăng dầu Xuân Giang nằm trên địa bàn xã Xuân Giang - huyện 

Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh do Chi nhánh công ty cổ phần Thương mại và XNK 

miền Trung tại Hà Tĩnh làm chủ đầu tư quy mô tiếp nhận tàu đến 2.000DWT; hiện 

tại chủ đầu tư đã thi công xong phần bến cập tàu, thiết lập tuyến luồng chuyên 

dùng vào cảng. Đang làm thủ tục xin công bố mở cảng. 

3. Tồn tại hạn chế:  

Một số tuyến đường giao thông quan trọng, huyết mạch đến nay vẫn chưa 

được đầu tư hoặc đã được đầu tư xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn 

thành, như: QL8, ĐT.553, ĐT.554, đường ven biển. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo về hiện trạng kết cấu hạ tầng GTVT, Sở GTVT báo 

cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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