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Kính gửi:     Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số  1060/SKHĐT-DNĐT ngày 11/5/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về thẩm định nội dung Dự án Nhà hàng tiệc cưới Hoan Lý tại 

thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy của cá nhân bà Võ Thị Hoan có địa chỉ tại 

xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ. 

Sau khi kiểm tra thực địa và đối chiếu theo thẩm quyền về thẩm định dự án 

nói trên, UBND huyện Đức Thọ có ý kiến như sau: 

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vị trí nhà đầu tư dự kiến thuê đất 

theo quy hoạch là chưa phù hợp (trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới thì 

đây là khu vực xây dựng công trình công cộng); không nằm trong danh mục điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của huyện Đức Thọ đến năm 2020 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 và không nằm 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Thọ được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 26/3/2020. 

Về hiện trạng sử dụng đất: Đất sản xuất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, 

cá nhân.  

Trên đây là các nội dung thẩm định Dự án Nhà hàng tiệc cưới Hoan Lý tại 

thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy của bà Võ Thị Hoan, UBND huyện kính đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.  

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Các Phòng: TC-KH; TN-MT; KT-HT; 

- Lưu: VT; TC. 

- Gửi: VB giấy + điện tử. 
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