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Số: 2478/UBND-KT&HT 

V/v góp ý điều chỉnh Quy hoạch 

tổng mặt bằng sử dụng đất Trung 

tâm dịch vụ tổng hợp xăng dầu 

Thắng Lợi tại xã Thạch Long 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

          Thạch Hà, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

    

Kính gửi:     Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

      

UBND huyện Thạch Hà nhận được Văn bản số 2551/SXD-KTQH7 ngày 

22/10/2019 của Sở Xây dựng về việc xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt 

bằng sử dụng đất Trung tâm dịch vụ tổng hợp xăng dầu Thắng Lợi tại xã Thạch 

Long của Công ty TNHH Thương mại Thắng Lợi; sau khi nghiên cứu hồ sơ quy 

hoạch UBND huyện có ý kiến như sau: 

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trung tâm dịch vụ tổng hợp xăng 

dầu Thắng Lợi được UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/10/2009, các hạng mục 

chính gồm mái che cột bơm xăng dầu, nhà kinh doanh tổng hợp, nhà dịch vụ 

nghĩ ngơi; chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất: Mật độ xây dựng 31,4%, hệ số sử dụng 

0,97 lần. 

Căn cứ quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu vực nút giao thông 

Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long, UBND huyện 

Thạch Hà đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH 

Thương mại Thắng Lợi lập điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

Trung tâm dịch vụ tổng hợp xăng dầu Thắng Lợi với chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất 

phù hợp với  (Lô đất TMH-02) mật độ xây dựng 30%-60%, tầng cao 1-4.  

Vậy UBND huyện Thạch Hà kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo 

UBND xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT.KT&HT 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

     

      Trần Việt Hà 

 

 

 



tiến độ thực hiện dự án đến nay xây dựng mái che cột bơm xăng dầu, nhà 

kinh doanh tổng hợp 01 tầng, nhà dịch vụ nghĩ ngơi 01 tầng; 

 

,  hiện tại mới xây dựng 1 tầng 

đã tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 01 

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trung tâm dịch vụ tổng hợp xăng 

dầu Thắng Lợi được UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/10/2019, các hạng mục 

chính gồm mái che cột bơm xăng dầu 01 tầng, nhà kinh doanh tổng hợp 3 tầng, 

nhà dịch vụ nghĩ ngơi 5 tầng. mật độ xây dựng 31,4%, hệ số sử dụng 0,97 lần 
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