
 

 

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

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v điều chỉnh cục bộ Đồ án quy 

hoạch xây dựng xã nông thôn 

mới Xuân Liên   

   

       Nghi Xuân, ngày     tháng 4 năm 2022 

          Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Xuân Liên 

 

Xét đề nghị của UBND xã Xuân Liên tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 

10/3/2022 về việc xin điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường giao thông nội 

đồng ND01 trong quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới xã Xuân Liên; ý 

kiến của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Văn bản số 115/KT&HT ngày 06/4/2022; 

Ủy ban nhân dân huyện nhận có ý kiến như sau: 

1. Để triển khai thực hiện dự án “Nâng cấp tuyến đường phục vụ sản xuất 

kết hợp tuần tra bảo vệ rừng ven biển từ Trạm bơm đi Mỏ Nhím xã Xuân Liên, 

huyện Nghi Xuân”, phục vụ sản xuất và công tác tuần tra, bảo vệ rừng, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện đồng ý chủ trương cho phép điều 

chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường giao thông nội đồng trong quy hoạch chung 

xây dựng nông thôn mới xã Xuân Liên theo nội dung tại Tờ trình số 09/TTr-

UBND ngày 10/3/2022 của UBND xã Xuân Liên, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh bổ sung chiều dài tuyến giao thông trục chính nội đồng ND01 

nối tuyến đường nội đồng ND15 đến tuyến đường trục xã TX02 với chiều dài 

tuyến 986m, có quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 

3,5m;   

- Bảng tổng hợp các nội dung điều chỉnh như sau: 

STT 
Ký 

hiệu 

Mục đích sử 

dụng đất  

Chiều dài 

tuyến 

trước khi 

điều chỉnh 

(m) 

Chiều 

dài tuyến 

sau khi 

điều 

chỉnh 

(m) 

Tổng 

chiều dài 

tuyến 

trước khi 

điều chỉnh 

(km) 

Tổng 

chiều dài 

tuyến sau 

khi điều 

chỉnh 

(km) 

01 ND01 

Xây dựng tuyến 

đường Trục chính 

nội đồng 

600 986 10,9 11,286 

2. Giao UBND xã Xuân Liên khẩn trương thực hiện rà soát để lập Đồ án 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng dẫn tại Văn bản số 

89/UBND-KT&HT ngày 18/01/2021 của UBND huyện và thực hiện cập nhật, bổ 



sung các nội dung điều chỉnh nêu trên vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng xã Xuân Liên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 để trình thẩm 

định, phê duyệt theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Anh Dũng 
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