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TỜ TRÌNH 
Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa,  

huyện Cẩm xuyên, tĩnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2020-2030. 

Kính gửi:  
- UBND huyện Cẩm Xuyên; 
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng. 

Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2020-2030 đã được UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt tại Quyết định 
4967/QĐ-UBND ngày 14/9/2020; 

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh 
về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai 
đoạn 2021-2026; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh 
ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 – 2026 và Văn bản số 2742/UBND-NC ngày 31/5/2022 
của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng trụ sở Công an xã trong năm 2022. 
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Yên 
Hòa lựa chọn địa điểm để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Yên Hòa 
tại thôn Quý Hòa, với diện tích dự kiến 1.540m2. 

Tuy nhiên, theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2030, tỷ lệ 1/5.000 được UBND huyện Cẩm 
Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 thì vị trí dự 
kiến xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Yên Hòa chưa được quy hoạch đất 
dành cho an ninh. 

Vì vậy, để sớm triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch Công an tỉnh 
Hà Tĩnh kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cho phép UBND xã 
Yên Hòa điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa, 
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2030 để điều chỉnh vị trí đề xuất 
thành đất an ninh (hiện tại quy hoạch là đất ở) với các nội dung sau: 

- Vị trí điều chỉnh: vùng Kho Giống, thôn Quý Hòa; 
- Diện tích điều chỉnh: 1.540m2 

- Phạm vi ranh giới: 
+ Phía Tây Bắc giáp khu dân cư cũ; 
+ Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp; 
+ Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp; 
+ Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 62m. 
UBND xã Yên Hòa kính đề nghị UBND huyện, các phòng ban liên quan 

xem xét, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nói trên để chủ đầu tư thực hiện các 
bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP.  
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