
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 2022 

V/v chủ trương lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu dân cư 

cho đồng bào sinh sống trên 

sông nước, xã Thiệu Vũ và 

quy hoạch chi tiết xây dựng 

trong khu vực đô thị Hậu 

Hiền, huyện Thiệu Hóa.  

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Thiệu Hóa. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa có Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 

15/4/2022 về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu 

vực đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 

20/4/2022 về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư 

cho đồng bào sinh sống trên sông nước, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa. Trên 

cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3267/SXD-QH ngày 

13/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3267/SXD-QH 

ngày 13/5/2022 nêu trên: 

- Thống nhất chủ trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu dân cư cho 

đồng bào sinh sống trên sông nước tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa. Yêu 

cầu UBND huyện Thiệu Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch 

chung đô thị Ngọc Vũ, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết, thu hút đầu tư phát triển đô thị.  

- Thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tại 04 vị trí thuộc đô thị 

mới Hậu Hiền. Ranh giới, diện tích lập quy hoạch chi tiết sẽ được xác định cụ 

thể trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ về hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và gắn với chỉnh trang đô thị. 

- Ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa thẩm định, phê duyệt 04 đồ 

án quy hoạch chi tiết tại đô thị Hậu Hiền; thời gian ủy quyền đến ngày 



31/12/2022. Trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thực 

hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch xây dựng./. 

 

Nơi nhận:     

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

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT; 

- Lưu: VT, CN. 
H10(2022).CT QHCT T Vu Hau Hien 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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