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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

Số: 4236/TTr - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Can Lộc, ngày  11 tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

 Về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái 

định cư phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông địa phận thôn 

Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.  

        Kính gửi:   

           - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

            - Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018; 

Căn cứ  gh  đ nh số 44/2015/   -C  ngày 06/5/2015 của  hủ t  ng Ch nh phủ 

về Quy đ nh chi tiết một số nội dung về Quy hoạch  ây dựng; 

Căn cứ  hông t  số 12/2016/  -BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy 

đ nh về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  ây dựng vùng, quy hoạch đô th  và quy 

hoạch  ây dựng khu chức năng đặc thù;  

Căn cứ Quyết đ nh số 19/2019/Q -UBND ngày 19/4/2019 của UB D tỉnh Hà 

 ĩnh về việc ban hành Quy đ nh một số nội dung về quản lý quy hoạch  ây dựng và cấp 

phép  ây dựng trên đ a bàn tỉnh Hà  ĩnh; Quyết đ nh số 05/2020/Q -UBND ngày 

20/02/2020 của UB D tỉnh Hà  ĩnh về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết đ nh 

số 19/2019/Q -UBND;  

 hực hiện  gh  quyết số 18/ Q-C  ngày 11/02/2022 của Ch nh phủ về triển khai 

 gh  quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ tr ơng đầu t  Dự 

án  ây dựng công trình đ ờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía  ông giai đoạn 2021-2025; 

Văn bản số 911/UB D-G  ngày 01/3/2022 của UB D tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Ngh  quyết số 18/ Q-C  ngày 11/02/2022 của Ch nh phủ 

Căn cứ Văn bản  số 1841/UBND-GT ngày 19/4/2022 của UB D tỉnh Hà  ĩnh về 

việc đ a điểm khảo sát, lập quy hoạch  ây dựng các Khu tái đ nh c  phục vụ dự án 

đ ờng bộ cao tốc Bắc - Nam phía  ông đoạn qua huyện Can Lộc; 

Căn cứ Công văn số 1625/SXD – QHHT5 ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng về 

việc khảo sát, lập quy hoạch  ây dựng các Khu tái đ nh c  phục vụ dự án đ ờng 

bộ Cao tốc Bắc  am ph a  ông đoạn qua các huyện, thành phố trên đ a bàn tỉnh; 

Căn cứ  Công văn số 1972/SXD-QHHT5 ngày 10/8/2022 của Sở Xây dựng về 

việc hoàn thiện bản vẽ quy hoạch Khu tái đ nh c  phục vụ dự án đ ờng bộ Cao tốc 

Bắc  am ph a  ông đoạn qua huyện Can Lộc. 
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Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc trình Sở Xây dựng thẩm định, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư 

phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông  địa phận thôn Thịnh Lộc, xã 

Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung như sau:  

1. Tên Bản vẽ: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư phục vụ 

dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông địa phận thôn Thịnh Lộc, xã Sơn 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Chủ đâu tư: Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc. 

3. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HĐT. 

4. Vị trí, ranh giới, quy mô, các chi tiêu quy hoạch: 

- Vị trí: Thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. 

+ Ranh giới: Phía Đông Bắc giáp: Đường QL15B; Phía Đông Nam giáp: đất 

sản xuất nông nghiệp; Phía Tây Bắc giáp: đất sản xuất nông nghiệp; Phía Tây Nam 

giáp: đất sản xuất nông nghiệp. 

- . Diện tích quy hoạch: 5.608,3 m2:  

Trong đó 

+ Diện tích đất ở: 2.750m
2 
; chiếm tỷ lệ 49,03%. 

+ Diện tích đất hành lang giao thông: 2.476,3 m
2 
; chiếm tỷ lệ 44,15%. 

+ Diện tích đất mương thoát nước: 282,0 m
2 
; chiếm tỷ lệ 5,03%. 

+ Diện tích đất cây xanh: 100,0 m
2 
; chiếm tỷ lệ 1,79%. 

(Có bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kèm theo) 

5. Lý do, mục tiêu lập quy hoạch: 

- Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa phận huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đi qua một số khu dân cư tại khu vực thôn Thịnh Lộc, xã Sơn 

Lộc đã ảnh hưởng đến 8 hộ gia đình với 11 lô đất phải thu hồi hoàn toàn để thực 

hiện dự án. UBND huyện đã làm việc và thống nhất với các hộ dân về vị trí quy 

hoạch tại khu vực thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc và đã được các hộ dân đồng tình. 

Số lô quy hoạch tái định cư 11 lô. (có danh sách các hộ kèm theo) 

 6. Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2022. 

Để có cơ sở thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc kính đề nghị Sở Xây 

dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông địa phận 

thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh như đã nêu trên./.  

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong 
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