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Cẩm Xuyên, ngày          tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên. 

UBND huyện nhận được Văn bản số 512/VPĐK ngày 18/7/2022 của Văn 

phòng ĐKĐĐ Chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên về việc xin ý kiến về quy 

hoạch chi tiết phân lô đất ở dân cư tại xã Cẩm Sơn; Sau khi kiểm tra hiện trạng và 

rà soát quy hoạch liên quan, phòng KT-HT có ý kiến như sau:  

Quy hoạch phân lô đất ở dân cư vùng gần nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, 

xã Cẩm Sơn đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2019; 

Theo phản ánh của Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm 

Xuyên thì căn cứ tọa độ trong bản vẽ Quy hoạch phân lô đất ở dân cư vùng gần 

nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn thì tim đường quy hoạch lệch so với 

tim đường hiện trạng; Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đo đạc lại cho thấy mốc ranh 

giới các lô đất đã được UBND xã Cẩm Sơn cắm để giao đất cho các hộ ở lối 1 

gồm lô số 01 đến lô 18 theo quy hoạch được duyệt cách tim đường hiện trạng 

trước lô đất là 15m và nằm ngoài hành lang đường điện 35kV, mốc ranh giới các 

lô được cắm đúng kích thước như trong bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt; Do 

đó, UBND huyện Cẩm Xuyên đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh TP Hà Tĩnh 

- Cẩm Xuyên căn cứ hiện trạng để thực hiện trích đo giải phóng mặt bằng khu đất 

nói trên, chỉnh lý bản đồ theo quy định.  

Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện Cẩm Xuyên đối với việc 

thực hiện trích đo giải phóng mặt bằng và chỉnh lý bản đồ khu Quy hoạch phân 

lô đất ở dân cư vùng gần nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, đề nghị 

Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên nghiên cứu thực hiện./.  
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KT&HT. 
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