
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:102/TTr-UBND Kỳ Phong, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương Quy hoạch điều chỉnh khu dân cư vùng Cựa Xã, 

 thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong 1/500 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật 62/2020/QH14 Ngày 

17/06/2020 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch chi tiết; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Năm 2004 UBND xã Kỳ Phong tổ chức quy hoạch khu dân cư khu vực Cựa 

Xã, xã Kỳ Phong được phê duyệt ngày 15/10/2004 với tổng diện tích đất đã cấp 

10.074m
2
. 

 
Năm 2012 UBND huyện Kỳ Anh quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất dân cư khu vực Cựa Xã, xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh theo quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 với 

nội dung sau: 

- Tổng diện tích quy hoạch 47.900m
2
.  

-Diện tích đất đã cấp theo hồ sơ quy hoạch phê duyệt ngày 15/10/2004: 

10.074m
2
 

- Diện tích đất điều chỉnh quy hoạch theo hồ sơ quy hoạch phê duyệt ngày 

15/10/2004: 8.432m
2
; tổng số lô 43 lô (Từ lô số 1 đến lô số 43) 

-Diện tích đất phân lô quy hoạch mới: 15.188m
2
; tổng số lô: 74 lô ( từ lô số 

44 đến lô số 117) 

 - Diện tích đất giao thông: 13.088,24m
2
; 

- Diện tích mương thoát nước: 1.117,76m
2
; 

Sau quy hoạch xã tổ chức đấu giá và cấp đất cho người dân. Hiện nay một số 

hộ đã xây nhà nhưng không đúng với vị trí đã cấp gây khó khăn, bất cập trong 

công tác quản lý  

 



 

 Chính vì những lý do trên Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong xin kính trình 

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh cho chủ trương quy hoạch điều chỉnh khu dân 

cư vùng Cựa Xã, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong.  

Quy hoạch gồm các nội dung như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch điều chỉnh khu dân cư vùng Cựa Xã, thôn Tuần 

Tượng, xã Kỳ Phong, tỷ lệ 1/500. 

 2. Địa đi m: Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. 

 3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong. 

 4. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu dân cư. 

 5. Diện tích xin lập quy hoạch: 5,670 ha. 

 6. Nguồn gốc đất: Đất nông nghiệp, đất quy hoạch cũ đã GPMB. 

  7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách xã, nguồn huy động hợp pháp khác 

 Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh xem xét quyết định, cho chủ 

trương điều chỉnh quy hoạch./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Chủ tịch, PCT-UBND xã; 

- Lưu: VP./.                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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