
 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:  238 /SXD-KTQH4 
 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu đô thị Nam Thị trấn Tây 

Sơn, huyện Hương Sơn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

 Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện Công văn số 318/UBND-XD1 ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Nam thị trấn Tây 

Sơn, huyện Hương Sơn. Sau khi xem các hồ sơ tài liệu liên quan và ý kiến của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 217/STNMT-CCMT ngày 23/01/2019, 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 49/KL- SD&PTR ngày 

24/01/2019, của Ban QL KKT tỉnh tại văn bản số 62/KKT-VPĐD ngày 

25/01/2019, của UBND huyện Hương Sơn tại văn bản số 85/UBND –KTHT ngày 

25/01/2018, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh như sau:   

 Theo đề xuất của Ban Trị sự Phật giáo huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 

19/TTr-BTS ngày 05/10/2018 mong muốn xây dựng Chùa trên thửa đất của gia 

đình ông Phạm Nghệ, thuộc thửa số 485 và 494 khoảnh 9, tiểu khu 47, tờ bản đồ 

số 2, thôn Hà Chua, xã Sơn Tây. Việc xây dựng Chùa tại đây đã được sự đồng ý  

về chủ trương của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 55/CV-BTS 

ngày 22/10/2018; UBND xã Sơn Tây tại văn bản số 56/CV/UBND ngày 

08/10/2018; của UBND huyện Hương Sơn tại văn bản số 1242/UBND-TNMT 

ngày 16/10/2018; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3342/STMT-

ĐKTK ngày 19/11/2018; của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại văn bản số 

948/KKT-VPĐD ngày 21/11/2018; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại văn bản số 627/KL-SD&PTR ngày 23/11/2018; của Công an tỉnh tại văn bản 

số 21/CAT-PA02 ngày 05/01/2019 và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ đã báo cáo 

UBND tỉnh tại văn bản số 194/BTG-PG ngày 14/12/2018. Tuy nhiên, vị trí dự 

kiến xây dựng Chùa tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn nằm một phần các lô 15 

(Cây xanh công cộng, dịch vụ sinh thái tổng hợp, điểm vọng cảnh) và lô 29 (khu 

tập kết và xử lý rác thải) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị nam thị 

trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 nhưng đến nay vẫn 

chưa triển khai thực hiện dự án. Do đó, để thực hiện được việc xây dựng Chùa tại 

vị trí nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh cho phép Ban Quản lý KKT tỉnh 

điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị nam thị trấn Tây 

Sơn với nội dung như sau: Điều chỉnh mục đích sử dụng đất một phần đất cây 

xanh công cộng, dịch vụ sinh thái tổng hợp, điểm vọng cảnh (lô 15) và khu tập 

kết và xử lý rác thải (lô 29) thành đất xây dựng cơ sở tôn giáo với diện tích khoảng 
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41.000 m2; các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt. Giao 

Ban Quản lý KKT tỉnh cập nhật việc điều chỉnh trên vào Đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu đô thị nam thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 

1/500 theo khoản 3, điều 51, Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 

19/6/2009. 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Các Sở: TN&MT; NN&PTNT; 

- Ban Tôn giáo – Sở nội vụ; 

 - Ban QL KKT tỉnh; 

- UBND huyện Hương Sơn; 

- Lưu: VT, KTQH4. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC        

 

 

 

       Phạm Văn Tình 
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