
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

  Số: 1286/UBND 
V/v đồng ý chủ trương quy hoạch đất ở 

tại các thôn xã Nam Điền 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Thạch Hà, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

    

Kính gửi: UBND xã Nam Điền. 

 

 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND xã Nam Điền tại Tờ trình số 46/TTr-

UBND ngày 05/5/2021 về việc xin chủ trương khảo sát, lập quy hoạch đất ở và 

đề xuất của các phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường tại 

Biên bản kiểm tra thực địa ngày 12/5/2021. UBND huyện đồng ý cho UBND xã 

Nam Điền khảo sát, lập quy hoạch đất ở tỷ lệ 1/500 tại các vùng cụ thể, như sau: 

1. Vùng hồi nhà ông Hải, thôn Hòa Bình:  

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 53, 55, 65; tờ bản đồ số 28, thôn Hòa Bình; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 2.000 m
2
; 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

2. Vùng nhà văn hóa cũ, thôn Lâm Hưng: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa 125 tờ bản đồ số 34, thôn Lâm Hưng; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 697 m
2
 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

3. Vùng đất dắm dân tại ngõ cố Thịnh, thôn Thống Nhất: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 380, 393, 405; tờ bản đồ số 05, thôn Thống 

Nhất; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 2.145 m
2 

- Phạm vi ranh giới 



 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đất giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đất sản xuất. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

4. Vùng đất dắm dân tại ngõ ông Tịnh, thôn Tân Lộc: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 05, tờ bản đồ số 30, thôn Tân Lộc; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 1.057 m
2
. 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đất dân cư. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

5. Vùng đất Nhà Phệ, thôn Phúc Điền:  
- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 173, 174 tờ bản đồ số 24, thôn Phúc Điền; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 434 m
2
. 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp HL đường điện;  

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

6. Vùng Nhà anh Tài, thôn Hòa Bình: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 77, tờ bản đồ số 34, thôn Hòa Bình; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 1.036 m
2
; 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đất giao thông; 

+ Phía Đông: Giápđường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đất dân cư. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

7. Vùng Ngõ ông Đạt, thôn Hòa Bình: 



 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số số: 446, 447, 448, 449, 453, 3469, 464, 471, 

01, 03, 13, 14, 18, 19, 04, 05, 456, 457; tờ bản đồ số 05, 08, thôn Hòa Bình; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 14.330,6m
2
 

+ Phía Bắc: Giáp đất ao hồ; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đất ao hồ. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

8. Vùng đồng Bục Bục 1, thôn Tân Lộc: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 247, 248, 256 255, 270, 278, 277, 293, 292, 

298, 299, 311, 249, 257, 230, 300, 258, 281, 301; tờ bản đồ số 23, thôn Tân Lộc; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 16.558,7m
2
 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

9. Vùng đồng Bục Bục 2, thôn Tân Lộc: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số số: 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 36, 34, 35, 48, 37, 

38, 50, 51, 62, 63, 59, 60, 61, 73, 84, 99, 98, 109, 121, 122, 148, 149, 163, 165, 

150,137, 123, 110, 100, 85, 74, 75, 76, 101, 111, 124, 138, 166; tờ bản đồ số 31, 

thôn Tân Lộc; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 29.673m
2 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đất QH dân cư; 

+ Phía Nam: Giáp đất QH công an, Y tế; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân.. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

10. Vùng Giếng lầy, thôn Tùng Sơn: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 4220, 221, 262, 279, 289, 296, 301, 297, 

299, 280, 272; tờ bản đồ số 40, thôn Tùng Sơn; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 8.100m
2
 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông; 



 

+ Phía Nam: Giáp đất UBND xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất UBND xã;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông  

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

11. Vùng Ngõ ông Đáng, thôn Tùng Lâm: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số: 231, 232, 233, 234, 249, 235, 236, 253, 254, 

255, 240, 239, 238, 237, 220, 218, 217, 216, 215, 219, 218, 222, 221, 200, 199, 

198, 197, 196, 195, 194, 175; tờ bản đồ số 47, thôn Tùng Lâm; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 5.631m
2
. 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đất dân cư, đất SX; 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Đông: Giáp đất SX;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

12. Vùng Ngõ ông Hòa, thôn Lộc Hồ: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số 319, tờ bản đồ số 25, thôn Lộc Hồ; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 3.043,1m
2
.  

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đất dân cư xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất UBND xã;  

+ Phía Tây: Giáp đường ngõ. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất do UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

13. Vùng đồng Làn, thôn Tân Đông: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số số: 42, 43, 73, 101, 102, 128, 129, 230, 143, 

156, 172, 173, 174, 205, 206, 221, 222, 249, 250, 251; tờ bản đồ số 8, thôn Tân 

Đông; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 23.700m
2
. 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đất dân cư xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất sản xuất;  

+ Phía Tây: Giáp đất dân cư. 

- Nguồn gốc lô đất: đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân. 



 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

14. Vùng đồng NVH, thôn Thống Nhất: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số số: 68, 74; tờ bản đồ số 24, thôn Thống 

Nhất; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 6.100m
2
. 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp HL đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đất dân cư xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất sản xuất;  

+ Phía Tây: Giáp đất dân cư. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

15. Vùng đồng Hạc, thôn Hòa Bình: 

- Vị trí lô đất: Thuộc thửa số số: 61; tờ bản đồ số 08, thôn Hòa Bình; 

- Tổng diện tích xin khảo sát, lập quy hoạch khoảng: 10.951,4m
2
. 

- Phạm vi ranh giới 

+ Phía Bắc: Giáp HL đường giao thông; 

+ Phía Nam: Giáp đất UBND xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất UBND xã;  

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông. 

- Nguồn gốc lô đất: Đất UBND xã quản lý. 

- Về kiểm tra, đối chiếu với các quy hoạch có liên quan: Khu vực trên phù 

hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nam Điền, phù hợp với định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030. 

Giao UBND xã Nam Điền phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng lựa 

chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập quy hoạch trình thẩm 

định, phê duyệt theo đúng quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, TC-KH; 
- Lưu: VT, KT&HT.  
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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