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Quyết định quy định điều kiện, tiêu 

chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để 

tách thành dự án độc lập trên địa bàn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Duy Tiên, ngày 23 tháng  02  năm 2022 

Kính gửi : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 
 

 Thực hiện Văn bản số 317/SKHĐT-HTĐT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về đôn đốc tham gia ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành 

dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên có ý 

kiến như sau: 

 - Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên cơ bản nhất trí nội dung như bản dự thảo 

Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành 

dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Tuy nhiên, tại mục 3, Điều 5 quy định về quy mô, tỷ lệ: theo như bản dự 

thảo đã nêu có quy định cả tỷ lệ diện tích đất xen kẹp và có diện tích tối thiểu trở 

lên như vậy sẽ được hiểu là phải đáp ứng cả hai tiêu chí. Trong khi đó dự thảo đã 

quy định phần diện tích đất xen kẹp có tỷ lệ phần trăm (%) rồi thì không cần tiêu 

chí có diện tích tối thiểu nữa. 

Nội dung đề xuất: Chỉ quy định về phần trăm (%) diện tích đất xem kẹp so 

với diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án. Đồng thời tăng tỷ lệ phần trăm (%) 

diện tích đất xen kẹp để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đâu tư và tăng thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
    

Trên đây là nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định điều 

kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 
 

Uỷ ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng ý kiến ./. 
 

 

    Nơi nhận: 
     - Như kính gửi; 

     - Lưu: VT, TN&MT. 
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