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V/v hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu đô thị du lịch 

Xuân Trường – Xuân Hội, huyện 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Nghi Xuân, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

      

Thực hiện Văn bản số 5664/UBND-XD ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Du lịch 

Xuân Trường - Xuân Hội, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo một số nội dung như 

sau: 

1. Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du 

lịch Xuân Trường – Xuân Hội, huyện Nghi Xuân: UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Xây 

dựng tại Văn bản số 3300/BXD-QHKT ngày 19/8/2021 về việc Quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội,  huyện Nghi Xuân, tỷ 

lệ 1/2000 để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định tại Tờ trình 

số 106/UBND-TTr ngày 10/9/2021. 

2. Về việc phối hợp, cung cấp các thông tin về chỉ giới đường đỏ của Quy 

hoạch đoạn đầu tuyến đầu cầu Cửa Hội: Trên cơ sở đồ án quy hoạch đã được hoàn 

thiện theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và ý kiến góp ý, thẩm định của Sở Xây 

dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn phối hợp, cung cấp các thông tin về chỉ giới đường đỏ trong hồ sơ 

quy hoạch cho Ban Quản lý dự án 6 làm cơ sở thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế, 

phương án cắm mốc lộ giới Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc 

qua Sông Lam phù hợp với phương án quy hoạch. Theo kế hoạch, vào ngày 

13/9/2021, Ban Quản lý dự án 6 sẽ cử cán bộ vào làm việc với phòng chuyên môn 

của UBND huyện để làm việc, thống nhất các nội dung theo yêu cầu. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch Xuân Trường – Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ 

đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- Các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng; 

- Ban Quản lý dự án 6; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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