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BÁO CÁO 

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và 

vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000. 

 Kính gửi: Sở Xây dựng. 

Thực hiện văn bản số 1905/SXD-QHHT6 ngày 03/8/2022 của Sở Xây dựng 

về việc xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên 

Cầm và vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000; UBND huyện đã chỉ đạo 

các phòng, ban liên quan nghiên cứu đề xuất các phương án điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận huyện Cẩm 

Xuyên, tỷ lệ 1/5000, UBND huyện xin báo cáo cụ thể như sau:  

Dự án Đường LX-03 đoạn từ Thiên Cầm đến xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

06/11/2021; theo đó, tuyến có chiều dài khoảng 6,10km, điểm đầu giao đường bê 

tông nhựa tại thị trấn Thiên Cầm và đường vào Giáo xứ Song Yên, điểm cuối giao 

Đường chiến lược 04 (ĐCL-04) tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên. Hướng tuyến 

dự án bám theo hướng tuyến LX-03 theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Cẩm Xuyên đã được phê duyệt; riêng đoạn từ đầu tuyến đến giao đường huyện 

ĐH.124 (dài khoảng 4,65km) hướng tuyến đồng thời đi trùng tuyến đường bao 

ven biển (ký hiệu mặt cắt 6-6) theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm 

và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 26/3/2020. Tuy nhiên đoạn qua thôn Liên 

Hương, xã Cẩm Dương (khoảng Km3+700 - Km4+100) mật độ nhà ở dân cư 

tương đối cao, nếu thiết kế tuyến trùng với đường theo quy hoạch đã được phê 

duyệt sẽ làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng (tổng kinh phí dự tính khoảng 25,0 

tỷ đồng, so với phương án dự tính ban đầu khoảng 10 tỷ đồng).  

Để tiết kiệm chi phi GPMB và phù hợp với thực tế, không ảnh hưởng đến 

hành lang biển, ảnh hưởng ít đến rừng phòng hộ(dưới 5 ha) và đẩy nhanh tiến độ 

triển khai dự án đường LX-03, UBND huyện xin báo cáo Phương án điều chỉnh 

cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, 

huyện Cẩm Xuyên, cụ thể như sau: 

- Đoạn đầu tuyến từ Km0+0,00 (tọa độ: x=2023081.850,y=561014.990) giao 

đường bê tông nhựa tại thị trấn Thiên Cầm  đến Km1+400 (tọa độ: 

x=2024047.668,y=560007.758)  giao với đường ĐH. 127 dịch tuyến sang trái (về 



phía nam) để tim đường quy hoạch trùng với tim đường hiện trạng với khoảng 

cách trung bình so với tuyến quy hoạch Btb=9,50m; đoạn từ Km1+400 đến 

Km2+200 (tọa độ: x=2024641.201,y=559419.412) dịch tuyến sang phải (ra phía 

biển) với khoảng cách trung bình so với tuyến quy hoạch Btb=10,00m;  

- Đoạn từ Km2+200 đến Km3+940 (tọa độ: x=2025888.408,y=558252.199) 

dịch tuyến sang phải (ra phía biển) với khoảng cách trung bình so với tuyến quy 

hoạch Btb=56,0m; đoạn từ Km3+940 đến Km4+650 (tọa độ: 

x=2026375.728,y=557731.315) dịch tuyến sang phải (ra phía biển) với khoảng 

cách trung bình so với tuyến quy hoạch Btb=94,0m.  

(có bản vẽ điều chỉnh kèm theo) 

- Đoạn từ Km4+650 (tọa độ: x=2026375.728,y=557731.315) đến Km6+100 

(cuối tuyến) hướng tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm 

Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 15/3/2021.. 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo một số nội dung như trên, kính 

đề nghị Sở Xây dựng xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân 

dân huyện Cẩm Xuyên thực hiện các bước tiếp theo. 

Kính mong được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của quý Sở. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách;  

- Phòng TCKH,KTHT,TNMT,NN&PTNT BQLDAXD; 

- Lưu: VT. 
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