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     Thạch Hà, ngày  20    tháng  9  năm 2019 
 
 
 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, 

- Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.  

 

Sau khi xem xét đề xuất của UBND xã Thạch Bàn tại Tờ trình số 80/TTr-

UBND ngày 30/8/2019 về việc xin quy hoạch và mở rộng đền Cồn Trang. UBND 

huyện báo cáo một số nội dung như sau: 

Đền Cồn Trang tại xã Thạch Bàn đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử 

văn hóa cấp tỉnh (tại quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 03/02/2016), hiện trạng đất 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng, UBND huyện 

kính đề nghị UBND tỉnh, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cho phép UBND xã Thạch Bàn lập quy hoạch và mở rộng 

khuôn viên đền Cồn Trang, phạm vi ranh giới lập quy hoạch sau khi mở rộng: 

  + Phía Bắc giáp đất sản xuất muối, dài 50m; 

  + Phía Nam giáp đất ở dân cư, dài 22m; 

  + Phía Đông giáp đường giao thông, dài 81m; 

  + Phái Tây giáp đất đất dân cư, dài 65m; 

Tổng diện tích sau khi mở rộng: 2.200m
2 

Nguồn gốc đất: Đất phần mở rộng là đất hoang hóa, do UBND xã Thạch Bàn 

quản lý.  

Phương án sử dụng đất: Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ lễ nghi. 

Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng: Nguồn xã hội hóa do Ban lễ nghi đền 

Cồn Trang đảm nhiệm. 

Kính đề nghị UBND tỉnh, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch các phó CT UBND huyện; 

- Các phòng VHTT, TN&MT; 

- UBND xã Thạch Bàn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Trần Việt Hà 
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