
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số:           /UBND-TCKH 

Điều chỉnh nội dung với đơn thuê đất 

tại xã Mỹ Hưng của Công ty TNHH 

Sông Vị  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Mỹ Lộc, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên & Môi trường; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

- UBND xã Mỹ Hưng 

 

Căn cứ Đơn xin thuê tại xã Mỹ Hưng của Công ty TNHH Sông Vị, Uỷ ban 

nhân dân huyện đã triển khai các văn bản 637/UBND-TCKH ngày 25/02/2022 

để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về việc rà soát các nội dung đối với 

đơn thuê đất của công ty. Đồng thời UBND huyện đã báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện uỷ và được Ban Thường vụ Huyện uỷ nhất trí tại Văn bản 260-TB/HU 

ngày 02/3/2022. UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh, sở Kế hoạch & Đầu tư, 

Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh 

Nam Định tại Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 03/3/2022. 

Tuy nhiên, ngày 04/5/2022, Uỷ ban nhân dân huyện nhận đơn xin thuê đất 

của Công ty TNHH Sông Vị về việc điều chỉnh vị trí, diện tích thuê đất, cụ thể 

như sau: 

1. Vị trí thực hiện dự án: 

- Đã báo cáo: Tại các thửa số 40,  41, 44, 45, 47, 51, 58, 60, 62, 63, 65, 

96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116 tờ bản đồ địa chính số 12 xã Mỹ 

Hưng. 

- Nay điều chỉnh: Tại các thửa số 40,  41, 44, 45, 47, 51, 58, 60, 62, 63, 

96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116 tờ bản đồ địa chính số 12 xã Mỹ 

Hưng. 

2. Diện tích xin thực hiện dự án: 

- Đã báo cáo: Khoảng 9,6 ha. 

- Nay điều chỉnh: Khoảng 9,4 ha. 

(Chi tiết theo hồ sơ đính kèm) 
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Uỷ ban nhân dân huyện giao các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND 

xã Mỹ Hưng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để tham gia ý kiến về 

các nội dung có liên quan. 

Báo cáo, văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND 

huyện (qua phòng Tài chính - kế hoạch) trước ngày 16/5/2022. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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