
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 294/UBND-TCKH 
V/v giải quyết việc đấu giá QSD đất 

 của UBND xã Thạch Trị. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày  25 tháng  02 năm 2019 

 
 

  Kính gửi:   

    - Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

      

Sau khi xem xét đề nghị của UBND xã Thạch Trị về việc xin đấu giá 

quyền sử dụng đất tại vùng Hoang Đồng, thôn Bắc Trị, xã Thạch Trị tại Tờ trình 

số 70/TTr-UBND ngày 15/11/2018 và Báo cáo số 09/UBND ngày 18/02/2019 

của UBND xã Thạch Trị về việc xin giao đất ở tại các vị trí nằm trong vành đai 

quy hoạch Mỏ sắt Thạch Khê. Để kịp thời có cơ sở phê duyệt phương án đấu giá 

quyền sử dụng đất tại vùng Hoang Đồng, thôn Bắc Trị theo đề nghị của UBND 

xã Thạch Trị; UBND huyện giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì phối hợp với 

phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

huyện Thạch Hà năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định có liên 

quan đến lộ trình giải phóng mặt bằng dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê; điều 

kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và cấp đất cho hộ gia đình, cá nhân tại 

khu quy hoạch dân cư vùng Hoang Đồng, thôn Bắc Trị, xã Thạch Trị. Kết quả rà 

soát báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện bằng văn bản trước ngày 28/02/2019. 

Đề nghị Trưởng các phòng: Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường 

khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

    Trần Việt Hà 
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