
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 02/UBND  

V/v: Cho ý kiến điều chỉnh Quy hoạch 

Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng 

Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco tại 

xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Phong, ngày 02 tháng 3  năm 2022 

  

Kính gửi: - Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-CT ngày 17/02/2022 kèm hồ sơ của Công ty Cổ 

phần chăn nuôi Mitraco về việc thẩm định, chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Tổng 

mặt bằng sử dụng đất xây dựng Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco tại xã Kỳ 

Phong, Kỳ Anh; 

Căn cứ Công văn số 363/SXD-QHHT ngày 21/02/2022 về việc lấy ý kiến 

điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Trung tâm sản xuất 

lợn giống Mitraco tại xã Kỳ Phong. 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco tại xã 

Kỳ Phong , UBND xã thống nhất một số nội dung sau: 

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất đã 

được cho thuê 175765m
2
 (Tại GCN QSD đất số phát hành CK 142147 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 22/9/2017) không làm thay đổi quy mô chăn nuôi, 

không thay đổi, mở rộng diện tích sử dụng. 

2. Nội dung đề nghị điểu chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất 

không thay đổi hiện trạng giao thông,  

Trên đây là ý kiến của UBND xã Kỳ Phong gửi Sở Xây dựng căn cứ các quy 

định hiện hành thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở xây dựng;  

- Lưu VT./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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