
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /UBND-CN Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

V/v phương án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

đất ở dân cư mới xã Vĩnh 

Phúc, huyện Vĩnh Lộc. 

 

 
                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Vĩnh Lộc. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc có Công văn số 602/UBND-KTHT 

ngày 16/4/2020 về việc xin ý kiến phương án lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu đất ở dân cư mới xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc. Trên cơ sở 

đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3596/SXD-QH ngày 16/6/2020 và số 

4605/SXD-QH ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Thống nhất phương án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất ở 

dân cư mới xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc theo đề nghị của Sở Xây dựng và 

UBND huyện Vĩnh Lộc tại các văn bản nêu trên. Yêu cầu việc lập, thẩm định, 

phê duyệt và thực hiện quy hoạch phải tuân thủ nghiêm Công ước bảo vệ di 

sản văn hóa của UNESCO, Luật Di sản văn hóa, Quy hoạch tổng thể bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ gắn với phát triển du lịch đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Giao UBND huyện Vĩnh Lộc cập nhật vào đồ án Điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc đến năm 

2030 hiện đang lập, trình duyệt theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên (để thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, VHTTDL; 

- Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; 

- Lưu: VT, CN. 
H9(2020).PA QH KDC Vinh Phuc 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-31T19:19:39+0700
	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-03T07:36:19+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-03T07:36:31+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-03T08:26:56+0700




