
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTHT 
V/v tham gia ý kiến chấp thuận chủ 

trương xây dựng Nhà thờ Ngọc Xá, 

xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc. 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng      năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND xã Mỹ Thắng. 

                

Căn cứ Văn bản số 1560/SXD-QH ngày 16/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Nam 

Định về việc tham gia ý kiến về việc chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng Nhà 

thờ Ngọc Xá, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc. 

Vị trí đề nghị xây dựng mới Nhà thờ Ngọc Xá trên khuôn viên đất Nhà thờ cũ 

thuộc thửa đất số 137, tờ Bản đồ số 01 thôn Kim, xã MỹThắng, huyện MỹLộc ( theo 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 606784 được UBND tỉnh Nam Định 

cấp ngày 19/10/2007 cho Nhà thờ họ Ngọc Xá -Xứ Bảo Long với tổng diện tích khu 

đất là 716m2, mục đích sử dụng đất Tôn giáo). 

Quy mô xây dựng mới Nhà thờ Ngọc Xá: Diện tích xây dựng công trình 

khoảng 240m2 chiều cao công trình khoảng 27,5m (tính từmặt đất tới đỉnh cao nhất 

công trình là đỉnh Thánh giá). 

 UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ và UBND xã Mỹ Thắng căn cứ vào 

chức năng nhiệm vụ tham gia ý kiến về các nội dung liên quan thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước được giao đối với chủ trương xây dựng Nhà thờ Ngọc Xá, xã Mỹ 

Thắng, huyện Mỹ Lộc. (Có tài liệu gửi kèm) 

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

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 22/9/2022. 

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

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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