
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1031/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 19/6/2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 

tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

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

tỉnh quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 482/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 của huyện Nghi Xuân; Quyết định số 4162/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; 

Theo đề nghị của của UBND huyện Nghi Xuân tại Tờ trình số 27/TTr-

UBND ngày 16/3/2020; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 660/SXD-KTQH ngày 

27/3/2020.   

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các lô đất CC4, CX11, MN2 thuộc 

đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung như sau: 

- Vị trí điều chỉnh: Thuộc các lô CC4, CX11, MN2. 

- Nội dung điều chỉnh:  

 



Quy hoạch được duyệt Quy hoạch điều chỉnh 

Ký 

hiệu 

Diện tích  Chức năng lô đất Ký hiệu Diện tích  Chức năng lô đất 

CC4 4,7ha 

Đất xây dựng 

công trình công 

cộng (khách sạn 

sinh thái) 
DT 12,9ha 

Đất quy hoạch 

khu đô thị, tầng 

cao tối đa 10 tầng 
CX11  5,4ha Đất cây xanh 

MN2  2,8ha Đất mặt nước 

(Có bản vẽ kèm theo) 

- UBND huyện Nghi Xuân có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ 

quy hoạch những nội dung điều chỉnh; công bố công khai theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.   

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND 

huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó Văn phòng; 

- Trung tâm TTCBTH; 

- Lưu: VT, XD .  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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