
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc Lp -  T Do -  Hnh phüc 

      

S: 6S'fO/QD-UBND Cdm Xuyên, ngày QL1 thángi14 nàm 2022 

A A

QUYET D!NH
A Ye vice phe duyçt quy hoch phan lo dat r dan cir tii cac thon: 

Xuân H, Hoa XuIIn và Nguyen Dôi, xã Cam Ha, 
huyn Cãm.Xuyên, tnh Ha Tinh. 

U BAN NHAN DAN HUYN CAM XUYEN 

Can c& Lut Td chi'c chInh quyn dja phwo'ng sá 77/2015/QHJ3 ngày 
19/6/2015 và Lu42t tha di, bd sung m3t so' ä'iê'u cia lut to' ch&c chInh phz và 
1uc2t to' ch&c chInh quyn djaphwcing so' 47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019; 

Can c&LutDát dai so' 45/2013/QHJ3 ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

Can ci Lut Xáy dtng so' 50/2014 ngày 18/ 6/2014 và Luçt tha do'i, bo' 
sung mç5t sO' diu cia Luçt Xáy dtng sO' 62/2020/QHJ4 ngày 1 7/6/2020, 

Can cjLut Quy hoçzch so' 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, 

Can c& Nghj djnh 44/2015/ND-GP ngày 06/05/2015 cia Chinh phi ye' quy 

hogch xáy dy'ng; 

Can thNghj djnh 37/2019/ND-CT ngày 07/5/2019 cza C!hinh phl 
 ye' Quy 

dnh chi tiê't thi hành mç5t so' diê'u cia Lug7 Quy hogch; 

Can c& Thông tu' 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 cüa Bó Xáy dy'ng ban 
hành quy chuo'n k53 thu4t  quo'c gia ye' quy hogch xáy dmg, 

Can ci Thong tu 02/2 01 7/TT-BXD ngày 01/3/2017 cza Bó Xáy dy'ng ye' 

viçc hzthng dan quy hogch xáy di'ng nông thOn mói; 

Can ci Quyê"t djnh so' 19/2019/QD-UBND ngày 19/4/2019 cla UBND tinh 
Ha Ti'nh ban hành quy djnh m3t sO' ni dung ye' quán l quy hogch xáy drng trên 

dja bàn tinh và Quyê't djnh so' 05/2020/QD-UBND ngày 20/2/2020 cza UBND 

tinh ye' vic tha do'i, bo' sung m5t sO' nç51 dung tgi Quylt djnh so' 19/2019/QD-

UBND, 

Can ci Quyo't djnh so' 4461/QD-UBND ngày 30/8/2022 cza UBND huyn 

Cdm Xuyên ye' vic phê duyt Quy hogch chung xOy dmg xâ Cdm Hci, huyn 
Co'm Xuyên, tinh Ha Tinh giai dogn 202 1-2030; 

Theo do' nghj cüa UBND xâ Cdiii Ha tgi To' trInh so' 368/TTr- UBND ngày 

2 7/10/2022 ye vic do' ngh/ thdm dinh, quy hogch phân 16 a'dt 6' dan cu' tgi cOc 
thOn. Xuán Ha, Hoa Xuán, Tié'n Thdng và Nguyen Do'i, xâ Cdiii Ha, huyn Cdm 
Xuyên và do' nghj cza Tru'O'ng phOng Kinh to' & Hg tdng tgi Báo cáo thdm djnh 

so' 699/B C-KT&HT ngày 28/10/2022. 
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QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt Quy ho.ch phân lô Mt a dan cu tai  các thôn: Xuân Hi, 
Hoa Xuân và Nguyen Dôi, xa Cam Ha, huyn Cam Xuyên, tinh Ha TTnh vai cac 
ni dung chü yêu sau: 

1. Ten do an quy hoich: Quy hoach  phân lô Mt a dan Cu ti các thôn: 
Xuân H, Hoa Xuân và Nguyen Dôi, xâ Cam Ha, huyn Cam Xuyên, tinh Ha 
Tinh. 

2. Chü Mu tir: U' ban nhân dan xã Cm Ha. 
3. Don vi  khão sat, tir vn 1p quy hoch: Cong ty cô phân Ha TrI Vit 
4. Vj trI, quy mô din tIch, phim vi ranh giói quy hoich: 
4.1. Viing gn nhà bà Lç, thôn Nguyen Dái; 
- Din tich quy hoch: 3.309,93m2, b6 trI 07 lô Mt. 
- Phim vi ranh giai khu Mt: 
+ PhIa B.c giáp dat nông nghip; 
+ PhIa Nam giáp Mt a dan cu; 
+ PhIa Dông giáp Mt a dan Cu; 
+ PhIa Thy dung Mt i dan cu. 
4.2. VImg Niwng Co Ngoài, thôn Nguyen Dii, 
- Din tIch quy hoach: 4.619,82m2, b trI 12 lô dat. 
- Pham vi ranh giói khu Mt: 
+ PhIa Bc giáp Mt nông nghip và Mt dan Cu; 
+ PhIa Nam giáp Mt xâ Cm San; 
+ PhIa Dông giáp duang trVC  xâ 29m; 
+ PhIa Tây duông Mt nông nghip. 
4.3. Vüng gcn nhà có Hue, thón Xuán Hg; 
- Din tIch quy hoach: 237,8m2, b tn 01 lô Mt. 
- Pham vi ranh giâi khu Mt: 
+ PhIa BtC giáp Mt a dan Cu; 
+ Phia Nam giáp khu dan cu; 
+ PhIa Dông giáp khu dan Cu; 
+ Phia Tây du?ng quy hoaCh 1 5m. 
4.4. VIing gdn trgi anh Thanh, thón Nguyen Dói; 
- Din tIch quy hoach: 1.376,61m2, bô trI 06 lô dat. 
- Pham vi ranh giai khu Mt: 
+ Phia Bäc giáp duang quy hoach 1 5m; 
+ Phia Nam giáp Mt trng cay; 
+ PhIa Dông giáp Mt bng chua si diing; 
+ Phia Tây dat a dan Cu. 
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4.5. VIing nhà van hóa thOn Dóng TáyXuán ci, thón Hoa Xuán; 
- Din tich quy hoach:  848,79m2, b tTI 04 lô dt. 
- Pham vi ranh giâi khu dt: 
+ PhIa Bc giáp ducing quy hoach 11 m; 
+ PhIa Nam giáp d,t i dã cap; 

+ PhIa Dông giáp dat nông nghip; 
+ PhIa Tây giáp dutmg quy hoach  1 5m. 
5. Tinh chat: 
Là các khu dt nm a các thôn: Xuân Ha,  Hoa Xuân và Nguyn Di phü hp 

quy hoach  chung xây dirng xã Cm Ha vâi mic dIch sü dung giâi quyt cp dt 
hoc du giá dt. 

6. Bi ciic quy hoch kin trüc. 
Cci cu quy hoach: 
- Nguyen tc t chüc cci cu quy hoach: 
+ Các lô dt dan cu duçic b trI có it nht mt mtt tiêp giáp vói dithng. 
+ H thng du&ng GT QH: Là mng hrOi thrang có 1 giâi lOm - 29m. 
+ H thng ha t.ng k5 thut duçic quy hoach theo trijc thrang giao thông. 
- Phuung an cci cu quy hoach: 
+ Toàn bô các khu d.t chi:i yu b trI các lô dt dan cu. 
+ M1t d xây dirng dam bâo < 70%. 
+ Djnh hithng t chirc không gian kin trüc: Dam bâo cho toàn khu dat có 

kin trüc thng nht hài hoà. 
7. Co cu sfr diing dt Va chi tiêu quy hoich: 

TT Thành phn d.t 
Din tich 

(m2) 
Tang 
cao 

MDXD ti 
da (%) 

H s 
SDD 

. 
Vàng gin n/ia bà L, 
thôn Nguyln D6i 

3.309,93 

1 Dtâchia1ô 1.710,8 1-4 65-75 2,6-2,8 07 

2 
Dt giao thông, h tang 
k thuât 

1.599,13 

Vàng Nwo'ng C3 Ngoài, 
t/zôn Nguyen Diii 

4.619,82 

1 DAtichia1ô 2,592,9 1-4 70 2,8 12 

2 
Dt giao thông, ha tang 
k5? thut 

2.026,92 

Vàng gn n/ia cô Hue, 
thôn Xuân Ha 

237,8 

1 Dtóchia1ô 237,8 1-4 70 2,8 01 
Vàng gãn trçzi anh 
Than!:, 1. Nguyln D61 

1.376,61 

1 Dt a chia lô 1.290 1-4 70 2,8 06 

2 
DAt giao thông, ha tang 
k thuât 

86,61 
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V 
Vàng nhà van hóa Ihôn 
Dông Tây Xuân cñ, thôn 
Hoa Xuân 

848,79 

1 Dtâchia1ô 807,7 1-4 70 2,8 04 
2 Dt mircmg thoát nuâc 41,09 

8. Mng 1tnrf hi tng k5 thut: Thng nht nhu Báo cáo th,m djnh s 
s 699/BC-KT&HT ngày 28/10/2022 cüa Phông Kinh t và Hi tang. 

A A Dieu 2. Phan cong trach nhiçm. 

- Giao phông Kinh t và Ht tAng hiràng dn vic quãn 1', xây dirng phü 
hqp d an quy hoch dixçic phê duyt. 

- UBND xA CAm Ha phi hçp vâi các dan vj có lien quan t chüc giâi 
thiu rng rãi quy hoich nay, d nhân dan dirçic bit và thirc hin, dng thai t 
chtrc cm mc chi gii theo d an quy hoach diiqc phé duyt. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc k tü ngày ban hành. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Trithng các phông: Kinh tê và Ht 
tAng, Tài nguyen và Môi trtthng; Chü tjch UBND xã CAm Ha; Trithng các 
phông, ban, ngánh, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh 
nay.!. 

N9i n1,mn: 
- Nhis diêu 3; 
- Chil tjch, các P.CT UBND huyn; 
- Liiu: VT, KT&HT. i 



UBND HUYN CAM XUYEN CONG HOA xA HOT  CHU NGHA VIT NAM 
PHONG KINH TE&Hi TANG Dc Lp - Tr Do - Hnh phüc 

S& 6 9 /BC-KT&HT Cam Xuyên, ngày tháng 10 nám 2022 

BAO CÁO 
Thm d!nh  quy hoch phãn lô dt & dan cir ti các thôn Xuân H, Hoa 

A X - A A A P. Xuan va Nguyen Doi, xa Cam Ha, huyçn Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. 

Can c&LutXây c4mg  s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; Lut s&a ddi, bá 
sung mç5t so diu cla LuçIt Xây drng sO' 62/2020/QH14 ngày 1 7/6/2020; 

Can cii' Lu2t Ddt dai sd 45/2013/QHJ3 ngày 29/ 11/2013; 
Can cü Luçt Quy hogch sO' 21/201 7/QHJ4 ngày 24/11/2017, 
Can ci Nghj djnh sO' 44/2015/ND-CT ngày 06/05/2015 cz.a O'zInh phz ban 

hành v quy hogch xáy dng; 
Can ci' Nghj djnh 37/2019/ND-CT ngày 07/5/2019 cza ChInh phi v Quy 

djnh chi tilt thi hành mç3t sO' diu cüa Lu2t Quy hogch; 
Can ci Thông tu 02/2 01 7/TT-BXD ngày 01/3/2017 cza Bó Xáy dng v vic 

hwó'ng dJn quy hogch xáy dy'ng nông thôn mài; 
Can cü Thông tit sO' 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/202 1 cia Bó Xáy dyng v 

vic ban hành "Quy chudn k5Y thuçt quO'c gia v quy hogch xáy dyng"; 
Can c& Quye't a'jnh so' 19/2019/QD-UBND ngày 19/4/2019 cza UBND tinh 

Ha l7nh ban hành quy djnh mat  sO'  nai  dung v quán l quy hogch xáy dyng trên 
dja bàn tinh và Quyé't djnh sO' 05/2020/QD-UBND ngày 20/2/2020 cia UBND 
tinh v vic tha dO'i, bO' sung mat 5á  nai dung tgi Quyé't dlnh  sO' 19/2019/QD-

UBND, 
Can c& Quylt djnh sO' 4461/QD-UBND ngày 30/8/2022 cia UBND huyçn 

Cdm Xuyên v vic phé duyçt Quy hocich chung xây dyng xä Cdm Ha, huyçn 
Cam Xuyên, tinh Ha Tinh giai doçin 2021-2030; 

Theo d nghj cia UBND xd C'dm Ha tgi TO' trInh O' 368/TTr-UBND ngày 

2 7/10/2022 v vic d nghj thdm dnh, quy hogch phân 10 dO't & dan cit tgi các 
thôn: Xuán Hg, Hoa Xuán, Tiê'n Thng và Nguyn DO'i, xä CO'm H, huyn Cdm 

Xuyên. 

Sau khi xem xét phông Kinh t & Hi tang báo cáo kt qua nhir san: 

1. Ten d an quy hoch: Quy hochphân lô d.t a dan cir t?i  các thôn: 
Xuân H, Hoa Xuân và Nguyen Dôi, xã Cam H, huyn Cam Xuyên, tinh Ha 
Trnh. 

2. Chü dan tir: U' ban nhân dan xä C.m Ha. 

3. Do'n vj khão sat, ttr vn 1p quy hoch: Cong ty c phn Ha TrI Vit. 



X A - - - - 

UBND HUYEN CAM XUYEN CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM 
PHONG KINH TE&HIL TANG Dc Lp - Tij Do - Hnh phñc 

S& 6 s9 IBC-KT&HT Cdiii Xuyên, ngày L tháng 10 näm 2022 

BAO CÁO 
Thârn dlnh  quyhoch phân Iô dt r dan dr ti các thôn Xuân H, Hoa 

Xuan va Nguyen Doi, xa Cam Ha, huyçn Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. 

Can c& Lu2t Xdy drng So 50/20]4/QHJ3 ngày 18/6/2014; Lut si'ra ddi, hO 
sung m5t sO dku cña Lu2t Xáy dyng sO 62/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020; 

Can c& Luat  Ddt dai sO 45/2013/QHJ3 ngày 29/ 11/2013; 
Can c&Lut Quy hogch sO 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 
Can ci Nghj djnh sO 44/2015/ND-CF ngày 06/05/2015 cta C'hInh phi ban 

hành v quy hogch xáy dy'ng; 
Can c& Nghj djnh 37/2019/ND-CF ngày 07/5/2019 cza ChInh phi v Quy 

d?nh chi tjlt thi hành mç3t 5O diu cüa Lu2t Quy hogch, 
Can cz Thông tir 02/2 01 7/TT-BXD ngày 01/3/2017 cia Bó Xáy drng v vic 

hzthng dn quy hogch xáy daig nông thón mói, 
Can ci Thông tw sO 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 cza Bó Xáy dtng v 

vic ban hành "Quy chudn k9 thu2t qudc gia v quy hogch xáy drng ", 

Can th Quyê't djnh sO 19/2019/QD-UBND ngày 19/4/2019 cia UBND tinh 
Ha TI'nh ban hành quy djnh m5t sO ni dung v quán lj quy ho4ich xdy dtng trén 
dja bàn tinh và Quyet djnh so' 05/2020/QD-UBND ngày 20/2/2020 cüa UBND 
tInh v vic tha ddi, hO sung m5t sO dung tgi QuyéCt  djnh sO 19/2019/QD- 

UBND, 
Can cz'r Quylt djnh sO 4461/QD-UBND ngày 30/8/2022 cia UBND huyn 

COrn Xuyên v vic phê duyt Quy hogch chung xáy dyng xã Cdrn H, huyn 
COrn Xuyên, tinh Ha lTnh giai dogn 202 1-2030; 

Theo d nghj cza UBND xã Cdrn Ha tgi T& trinh sO 368/TTr-UBND ngày 
2 7/10/2022 v vic d nghj thOrn djnh, quy hogch phân 16 dOt a dan cu tgi các 
thOn: Xudn Ha, Hoa Xuán, Tiê'n ThOng và Nguyln DOi, xd Cdm H, huyn drn 

Xuyên. 
Sau khi xem xét phông Kinh t & Hi tng báo cáo kt qua nhtr san: 

1. Tn & an quy hoch: Quy hochphân lô dat & dan cu tai các thôn: 
Xuân H, Hoa Xuân và Nguyen Dôi, xà Cam Ha, huyn Cam Xuyên, tinE Ha 
TTnh. 

2. Chü dãu tir: U' ban nhân dan xâ C.m Ha. 

3. Don vj khão sat, tir vn 1p quy hoch: Cong ty c ph.n Ha Tn Vit. 
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4. V trI, qay mô din tIch, phim vi ranh gió'i quy hoch: 
4.1. Vung gan nha ba Lç, thon Nguyen Doz, 

- Din tIch quy ho.ch: 3.309,93m2, b trI 07 lô dt. 

- Phim vi ranh giâi khu dt: 

+ Phia B.c giáp d.t nông nghip; 

+ Phia Nam giáp dt & dan Cu; 

+ PhIa Dông giáp dAt & dan Cu; 

+ Phia Tây du&ng dAt & dan cu 

4.2. Viing Nuvi'zg Co Ngoài, thón Nguyen Dó'i; 
- Din tIch quy ho.ch: 4.619,82m2, b tn 12 lô dAt. 

- Phrn vi ranh gi&i khu dAt: 

+ PhIa BAc giáp dAt nông nghip và dAt dan Cu; 

+ Phia Nam giáp dAt x Cm San; 

+ PhIa Bong giáp du&ng triic xã 29m; 

+ Phia Tây du&ng dAt nông nghip. 

4.3. Viing gán nhà cô Hue, thón Xuán Hi; 

- Din tIch quy hoch: 237,8m2, b trI 01 lô dAt. 

- Ph?m vi ranh gi&i khu dAt: 

+ PhIa BAc giáp dAt & dan cu; 

+ Phia Nam giáp khu dan cu; 

+ PhIa Bong giáp khu dan Cu; 

+ PhIa Tây du&ng quy ho?ch  1 5m. 

4.4. Ving gdn trgi anh Thanh, thón Nguyln Dói; 
- Din tIch quy hoach: 1.376,61m2, b trI 06 lô dAt. 
- Phm vi ranh giâi khu dAt: 
+ Phia Bc giáp du&ng quy hoch 1 5m; 
+ Phia Nam giáp dAt trng cay; 
+ Phia Bong giáp dAt bng chua sir diing; 
+ Ph.Ia Tây dAt & dan cu. 
4.5. VImg nhà van hóa thón Dóng Táy Xuán cu, thôn Hoa Xuân; 
- Din tIch quy hoch: 848,79m2, b tn 04 lô dat. 
- Ph.m vi ranh gi&i khu dAt: 
+ Phia B.0 giáp du&ng quy ho.ch 1 im; 
+ Phia Nam giáp dAt a dä cAp; 
+ Phia BOng giáp dAt nông nghip; 
+ Phia Tây giáp du&ng quy ho.ch 1 5m. 
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5. Trnh chat: 
Là các khu dt nim các thôn: Xuân Ha,  Hoa Xuân và Nguyn Di phü hqp 

quy hoach chung xây dirng xã C.m Ha vó'i miic dIch si:r diing giâi quyt c.p d.t ho.c 

dâu giá dt. 

6. B die quy hoich kin true. 
Ca cu quy hoach: 
- Nguyen tc th chirc ca c.0 quy hoach: 
+ Các lô dt dan cu duçic b tn có It nht mt mt tip giáp vói duè'ng. 
+ H tMng dung GT QH: Là mng hthi du&ng có 1 gii lOm - 29m. 
+ H thng ha t.ng k5 thut duqc quy hoach theo tric ththng giao thông. 
- Phucing an co c.0 quy hoach: 
+ Toàn bô các khu dt chü yu b trI các lô dt dan Cu. 
+ Mt d xây dirng dam bào <70%. 
+ Djnh huàng t chi'rc không gian kin trñc: Dam bào cho toàn khu dt có 

kin tni'ic thng nht hài hoà. 
7. Co cu sir ding dt và chi tiêu quy hoch: 

TT Thành phn dt 
Din tIch 

(m2) 
Tang 
cao 

MDXD ti 
da (%) 

H s 
SDD 

s lô 

. 
VàngginnhàbàL, 
thôn Nguyln Doi 

3.309,93 

1 Dtâchia1ô 1:710,8 1-4 65-75 2,6-2,8 07 

2 
D.t giao thông, h tang 
k thuât 

1.599,13 

Vàng Nwoiig C Ngoài, 
thôn Nguyen D6i 

4.619,82 

1 Dtâchia1ô 2.592,9 1-4 70 2,8 12 

2 
Dt giao thông, h tAng 
k thut 

2.026,92 

VànggennhàcôHu, 
tlzôn Xuân Ha 

237,8 

1 DAtchia1ô 237,8 1-4 70 2,8 01 

IV 
Vàng gn trzi anh 
Than/i, thôn Nguyln 
D6i 

1.3 76,61 

1 DAt a chia lô 1.290 1-4 70 2,8 06 

2 
DAt giao thông, h tang 
k5 thut 

86,6 1 

V 
Vàngnhàván hóatlzôn 
Bong Tây Xuân Cu, thôn 
Hoa Xuân 

848,79 

1 DAt a chia lô 807,7 1-4 70 2,8 04 

2 DAt muang thoát nixOc 41,09 
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8. Mng lu'ói hi tang k5 thut: 
8.1. Quy hoQch giao thông: 

- H thng dcr&ng giao thông d& ngoi có 1 gith 1O-29m; nn du&ng 7,0-
9,Om (m.t 5,5m— 7,0m; lêO,75-1,5m); hành lang 2x1,75-10,Om. 

- Kt cu m.t &r&ng: Mt dt.r?mg có kt c.0 nhira hoc be tong. D dc 
ngang 1,5%-2%. 

8.2. Quy hogch cap nithc: 

- Ngun nrn9c: Hin tai  dung rniOc tir ngun tir nhien. 
- QH các tuyn cp nuóc cho các khu vvc  chü yu chy dpe theo các triic 

thr&ng giao thông dôi ngoai và ni b. 

8.3. Quy hogch thoát nzthc: 

- H tMng thoát nurc mua: nuóc mua thoát trirc tip ra h thng thoát nithc 
chung cüa xä. 

- H thng thoát nuâc thai sinh hoat: 

+ HInh thi'rc thoát nuóc: nlxOc thai tai  các khu v sinh phãi di.rqc xfr l so' 
bang b tr ho.i dung các tiêu chun k5 thut quy djnh mi duçic xà vào h thong 
thoát nithc chung cüa xâ. 

8.4. Quy hoçich cá'p din: 

- Ngun din dixcic ly ti'r các tram ha th cung c.p cho các thôn: Xuân Ha, 
Hoa Xuân và Nguyn Di, xa C.m Ha; 

- Tuyn d.r&ng day: Trên Co sO' các tuyn throng day hin có chy dpc theo 
các tuyn dixOng triic thôn, các tuyn duOng day QH theo dng tuyn ni. 

9. Kt 1un và kin ngh: 

Bàn ye Quy hoach  phân lô d.t 0 dan cu tai  các thôn: Xuân Ha,  Hoa Xuân và 
Nguyn Di, xã Cm Ha, huyn Cm Xuyên th hin dung theo quy phm, tiêu 
chun. 

D nghj UBND huyn phé duyt d có Co sO' cm mc quy hoach,  xay drng 
h thng ha tAng k thu.t và cAp dAt 0 trén dja bàn xã CAm Ha ('co d tháo Quyét 
dinh kern theo) 
No'i nhân: 
- UBND huyn; 
- UBND xA Cm Ha; 
- Lru: P.KT&HT. 



fY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
XA CAM HA Dc Ip  - Tiy do - Hnh phüc 

S:3C/TTr-UBND C'dm H, ngày Q2thang4O nám 2022 

TO TRINH 

V viêc xin thãm djnh, phé duyt quy hoch xen dm dt tr dan cir thôn 

Xuân Hi, thôn Bong Tây Xuân, thôn Tin Thng, thOn Nguyn B& 
xã dm Ha, huyn Cm Xuyên 

Can cir Lut ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nm 2015. 

Can ccr Lut dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013. 

Can cü' Nghj djnh so: 43/20141ND-CP ngày15 tháng 5 näm 2014 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit thi hânh mOt  s diu v Lut dAt dai. 

Dt thirc hin vic cAp dAt, dAu giá quyn sfr dvng  dAt a dung theo quy hoach, 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

- UBND xã CAm Ha kInh d nghj UBND huyn, phông Kinh t - H tAng 

huyn CAm Xuyên thAm djnh, phê duyt quy hoach xen dAm dAt a dn Cu ti thôn 
Xuân Ha,  thôn Dông Tây Xuân, thôn Tin ThAng, thôn Nguyn Di xã CAm Ha 
näm 2022 cu the nhu sau: 

1. Vüng dan cu mâi thôn Xuân Ha: 

Din tIch khão sat 1p QH vüng gAn nhá ông Hu : 237,80m2  trong do: 
- DAt ô dan cu: 237,80m2  

- DAt giao thOng, thüy 1çi, dung din: m2  (co bàn vëkèm theo) 
2. Vüng dan cu rnâi thôn Dông Tây XuAn: 

Din tIch khão sat l.p QH vüng nhà van hóa thôn Dông Xuân Cu: 848,79m2  
trong do: - DAt 0 dan Cu: 807,70m2  

• - DAt giao thông,. thüy lçii, du&ng din: 41,09m2  (cO bàn ye kern theo) 
3. Wing dan cu mài thôn Tin ThAng: 

Din tIch khão sat 1p QH vüng gAn nhà ông Than: 579,42m2  trong dO: 
- DAt 0 dan cu: 500,50m2  

- DAt giao thông, thciy 1i, dixng din: 78,92m2  (cO bàn vëkèrn theo) 

4. Vüng dan cix mài thôn Nguyn D&: 

Din tich khão sat Ip QH vüng dAt anh Thanh thuO 1 .876.41 m2  trong do: 
- DAt & dan cix: I .730,40m2  

- DAt giao thông, thUy 1?i,  ththng din: 146,01m2  (co bàn vëkèrn theo) 



Him g 

S 
5. Vüng dan cii mâi thôn Nguyn Ei: 

DiGntIch khão sat 1p QH ving giáp x Cm Scm : 4.619,82m2  trong do: 
- Dt a dan eli: 2.592,90m2  

- Etht giao thông, thüy lçmi, dix&ng din: 2.026,92m2  (co ban ye kern theo) 
6. Viing dan cii mOi thôn Nguyn Di: 

Din tIch khão sat 1p QH vüng gAn nba bà Lê : 3.380,93m2  trong dO: 
- Dt a dan ci.x: 1 .737,00m2  

- DAt giao thông, thüy lcmi, dtthng din: 1.643,93m2  (co ban vEkèm theo) 
T&ig din tIch khão sat Ip quy hoch näm 2022 là: 11.543,17m2  
Kinh d nghj UBND huyn, phOng Kinh th - Ht t&ng xem xét thAm ctjnh và 

phê duyt d UBND xA CAm Ha có ccm s& tham miru vic giao dAt, dAu giá quyn 
sir dicing dAt a näm 2022 và nhng nAm tip theo dOng theo quy djnh.I. 
Ncinhân: TM.1NJJAN DAN 
- UBND /7uyn 
- Phông KT-HT 
- Luu VP. 
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