
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KT&HT 
V/v góp ý Quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất bãi chế biến đá xây dựng của 

Công ty CP Hải Giang San tại núi Nấy, 

xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân 

           

         Nghi Xuân, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

  

Thực hiện Văn bản số 3345/SXD-QHHT7 ngày 02/11/2021 của Sở Xây 

dựng về việc xin ý kiến Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất bãi chế biến đá 

xây dựng của Công ty CP Hải Giang San tại núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi 

Xuân; Sau khi xem xét UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

Theo hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Bãi chế biến đá xây 

dựng tại núi Nấy, xã Xuân liên, huyện Nghi Xuân của Công ty Cổ phần Hải 

Giang San (Hồ sơ, bản vẽ gửi kèm theo Văn bản số 3345/SXD-QHHT7 ngày 

02/11/2021 của Sở Xây dựng):  

+ Đối với Khu I: Do không đảm bảo khoảng cách từ mỏ khai thác đá đến 

nhà điều hành của bãi chế biến theo quy định vì vậy không sử dụng để làm bãi 

chế biến mà chỉ được sử dụng vào mục đích làm bãi thải.  

+ Đối với Khu II: Do phần diện tích quy hoạch làm bãi thải nằm trên đất 

bằng chưa sử dụng thuộc UBND xã Xuân Liên quản lý, vì vậy để có căn cứ thực 

hiện, việc lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phải phù hợp với các quy 

hoạch có liên quan và phải được cơ quan có thẩm quyền đồng ý chủ trương. 

Trên đây là một số ý kiến về Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất bãi chế 

biến đá xây dựng của Công ty CP Hải Giang San tại núi Nấy xã Xuân Liên, Ủy 

ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, thẩm định 

theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- UBND xã Xuân Liên; 

- Công ty CP Hải Giang San;                                                                               
- Lưu: VT, KT&HT. 
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               Nguyễn Viết Hưng 
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