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Sè:  971/UBND-KT&HT 

V/v quy hoạch đất ở, tỷ lệ: 1/500 tại 

thôn Hội Cát và thôn Gia Ngãi 1, xã 

Thạch Long. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Th¹ch Hµ, ngµy  17   th¸ng 5  n¨m 2019 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Long. 
 

Xét đề nghị của UBND xã Thạch Long tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 

04/5/2019 về việc xin chủ trương quy hoạch đất ở dân cư tại thôn Hội Cát và thôn 

Gia Ngãi 1; Biên bản kiểm tra thực địa ngày ngày 09/5/2019 của phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạch Long, Ủy ban nhân 

dân huyện có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho UBND xã Thạch Long khảo sát, lập quy hoạch đất ở dân cư, 

phạm vi ranh giới, diện tích như sau: 

1. Vùng Cầu Hói, thôn Hội Cát: 

+ Phía Bắc giáp đường trục xã 01; 

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp; 

+ Phía Đông giáp đường trục nội đồng;                

+ Phía Tây giáp hành lang hói Mụ Rí;              

- Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 2,6ha; 

2. Vùng giáp nhà thờ Long Thủy, thôn Gia Ngãi 1. 

+ Phía Bắc giáp đường đê sông Vách Nam; 

+ Phía Nam giáp khu dân cư; 

+ Phía Đông giáp khuôn viên nhà thờ Long Thủy;                

+ Phía Tây giáp khu dân cư;              

- Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 5.100m
2
; 

3. Vùng giáp nhà ông Lê Đình Hóa, thôn Gia Ngãi 1. 

+ Phía Bắc giáp đường đê sông Vách Nam; 

+ Phía Nam giáp đất SX nông nghiệp; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư;                

+ Phía Tây giáp khu dân cư;              

- Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 4.000m
2
; 

      - Nguồn gốc đất: Đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình cá nhân. 

Diện tích, kích thước được xác định sau khi quy hoạch được thẩm định phê 

duyệt. Giao UBND xã Thạch Long lựa chọn tư vấn đủ năng lực thực hiện, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã khảo 

sát lập quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./. 
 

  

Nơi nhận: 
  - Như trên; 
  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
  - Phòng  KT&HT, TN&MT; 
  - Lưu VT. 
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