UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4589 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2019

V/v thống nhất vị trí bổ sung
quy hoạch sử dụng đất dành
cho lĩnh vực xã hội hóa tỉnh
Quảng Ngãi để thực hiện dự án
Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo
tại xã Tịnh Hà, huyện
Sơn Tịnh Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
16.08.2019
16:21:32 +07:00

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 705/TTr-UBND
ngày 09/4/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Công văn số 3490/STNMT-QLĐĐ ngày 05/8/2019 về việc thống nhất vị trí
bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi
để thực hiện dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Thống nhất bổ sung vị trí dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo vào
Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi,
giai đoạn 2013-2020, cụ thể như sau:
- Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo.
- Địa điểm đầu tư: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Diện tích: 3.658 m2 (Ba nghìn, sáu trăm năm mươi tám mét vuông);
trong đó: đất xây dựng công trình 2.723 m2; đất hành lang an toàn giao thông
859 m2; đất hành lang đường điện 74 m2; đất hành lang kênh 2 m2.
- Vị trí: Thuộc một phần diện tích thửa đất tờ bản đồ trích đo địa chính
thửa đất, được trích từ tờ bản đồ địa chính số 17 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hưng An
thực hiện ngày 14/9/2017.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cập nhật vào Quy
hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi, giai
đoạn 2013-2020.
Yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh,
UBND huyện Sơn Tịnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(NL), CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong327)
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