
UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ KỲ PHONG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 39 /TTr-UBND                             Kỳ Phong, ngày 17 tháng 3 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương quy hoạch vùng tái định cư phục vụ dự án  

đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Kỳ Phong 

 

Kính gửi:   

- Phòng TNMT huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh. 

 

 Căn cứ Văn bản số 431/BQLDATL-KTTĐ ngày 21/02/2022 của Ban quả lý dự 

án Thăng Long về việc thông tin về hướng tuyến và một số giải pháp thiết kế đoạn 

qua địa phận huyện Kỳ Anh thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao 

tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng. 

 Trong đó đoạn qua huyện Kỳ Anh có lý trình từ Km547+685-Km568+182,98 

dại khoảng 20,5km thuộc địa phận các xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn và Kỳ Tân. 

 Đoạn qua xã Kỳ Phong; tuyến đi qua khu dân cư thôn Hà Phong. Qua kiểm tra 

mốc giải phóng mặt bằng và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban 

Nhân dân xã Kỳ Phong đã phối hợp với Cấp ủy, BCH thôn Hà Phong tổ chức cuộc 

họp vào chiều ngày 14/3/2022 với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc 

Bắc – Nam đoạn qua xã Kỳ Phong, nội dung cuộc họp để thống nhất vùng tái định cư 

và diện tích quy hoạch từng lô. Tại cuộc họp các hộ thống nhất chọn vùng Nông 

Trường với diện tích 2,7 ha làm vùng tái định cư và  diện tích: Mỗi lô đất 16x25 = 

400,0 m
2
 (có trích biên bản cuộc họp kèm theo) 

Vậy UBND xã Kỳ Phong làm Tờ trình này trình UBND huyện và các Phòng 

ban liên quan xem xét và phê duyệt./. 

Nơi nhận:                                                                                                                          
- Như kính gửi; 

- PCT. UBND huyện Kỳ Anh;     
- Lưu VT. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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