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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Nghi Xuân, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 Kính gửi:  Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

                              

 Thực hiện Văn bản số 683/SDX-QHHT4 ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng; 

sau khi tổng hợp, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo như sau:   

- Về ban hành các quy định quản lý:  

Từ năm 2018 đến nay UBND huyện Nghi Xuân đã thực hiện ban hành 05 

quy định quản lý sau khi được UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch, bao gồm: 

- Quyết định số 6263/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Nghi 

Xuân về ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 05/05/2020 của UBND huyện Nghi 

Xuân về ban hành quy định quản lý Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn 

Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000; 

- Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện Nghi 

Xuân về ban hành quy định quản lý Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn 

Nghi Xuân và vùng phụ cận (nay là thị trấn Tiên Điền), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000; 

- Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Nghi 

Xuân về ban hành quy định quản lý Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 

du lịch Xuân Đan-Xuân Phổ, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Nghi 

Xuân về ban hành quy định quản lý Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 

- Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500; 

- Về việc công bố quy hoạch:  

Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt đã được thực hiện công bố, 

đăng tải công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử và các hình thức khác theo 

quy định; đồng thời, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã thực hiện cung cấp hồ sơ 

các quy hoạch cho Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư 

tỉnh Hà Tĩnh để đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên 

Cổng thông tin điện tử quốc gia. 
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Trên đây là một số nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Văn bản số 683/SDX-

QHHT4 ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng, UBND huyện Nghi Xuân kính gửi Sở 

Xây dựng để tổng hợp./.      

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, KT&HT.  

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                  KT. CHỦ TỊCH  

                   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   

                                               

                  Nguyễn Viết Hưng 
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