ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1115 /UBND

Quảng Điền, ngày 15 tháng 10 năm 2018

V/v thống nhất chủ trương cho thuê đất
để xây dựng các hạng mục khu thể dục
thể thao tập trung xã Quảng Công

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- UBND xã Quảng Công;
- Bà Lê Thị Thu Hiền.
UBND huyện có nhận Đơn của bà Lê Thị Thu Hiền, trú tại thôn Tân
Thành, xã Quảng Công về việc xin thuê đất để xây dựng sân bóng đá mini cỏ
nhận tạo và Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 07/9/2018 của UBND xã Quảng
Công về việc xin đề nghị cho thuê đất để xây dựng các hạng mục khu thể dục thể thao tập trung xã Quảng Công với hình thức kêu gọi xã hội hoá. Sau khi xem
xét nội dung, UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương kêu gọi xã hội hoá để đầu tư xây dựng các hạng
mục trong Quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hoá - thể thao xã Quảng Công và
cho bà Lê Thị Thu Hiền thuê diện tích 4.263 m2 đất tại khu vực nói trên để xây
dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo.
2. Phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn UBND xã Quảng Công
đăng ký quỹ đất nói trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và hướng dẫn bà
Lê Thị Thu Hiền bổ sung các hồ sơ có liên quan để tham mưu UBND huyện lập
thủ tục cho thuê đất theo quy định.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, hướng dẫn bà Lê Thị Thu Hiền trong
quá trình xây dựng hạng mục công trình nói trên đảm bảo đúng theo quy hoạch,
kiến trúc, môi trường và an toàn xây dựng.
UBND huyện có ý kiến để phòng Tài nguyên - Môi ttrường, phòng
Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Quảng Công và bà Lê Thị Thu Hiền biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.
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