
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

     THỊ XÃ HỒNG LĨNH  
 

    Số:  342 /UBND-QLĐT 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hồng Lĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

V/v góp ý Quy hoạch tổng mặt bằng 

sử dụng đất dự án Nhà máy sản xuất 

thùng xốp EPS tại cụm công nghiệp 

Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.      

 

     Kính gửi:  Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

           
 UBND thị xã Hồng Lĩnh nhận được Công văn số 591/SXD-KTQH4

  
ngày 

20/3/2020 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc góp ý kiến quy hoạch tổng mặt bằng 

sử dụng đất dự án Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS tại cụm công nghiệp Nam 

Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Sau khi nghiên cứu Bản vẽ quy hoạch 

tổng mặt bằng sử dụng đất do chủ đầu tư trình và đối chiếu với Quy hoạch chi tiết 

xây dựng cụm công nghiệp Nam Hồng, UBND thị xã Hồng Lĩnh có một số ý kiến 

như sau: 

1. Về ranh giới và diện tích quy hoạch: Phù hợp với Quyết định số 

829/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS tại cụm công nghiệp Nam Hồng, 

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 

2. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch: Đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy 

hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Nam Hồng đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 1155/QĐ-UBND ngày 26/4/2014. 

3. Về bố cục quy hoạch: Thống nhất với phương án đề xuất của chủ đầu tư. 

 Trên đây là ý kiến của UBND thị xã Hồng Lĩnh, kính đề nghị Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Các phòng: QLĐT, TNMT, TCKH; KT; 

- Lưu: VT. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
  Trần Quang Tuấn 
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