
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 2021 

V/v điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung thị trấn Nga 

Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Nga Sơn. 
 

 

UBND huyện Nga Sơn có Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 31/5/2021 

về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 

3823/SXD-QH ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Thống nhất điều chỉnh tăng số tầng xây dựng từ 3-5 tầng thành 3-7 

tầng; mật độ xây dựng tối đa 40% tại lô đất Y tế (có ký hiệu YT1 trong quy 

hoạch chung thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn). 

- Các nội dung khác về thay đổi ranh giới lô đất y tế (do mở rộng diện 

tích đầu tư xây dựng Bệnh viên đa khoa huyện Nga Sơn theo Nghị quyết số 

369/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh): Giao UBND huyện Nga 

Sơn nghiên cứu, cập nhật vào Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng 

thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn giai đoạn đến năm 2030 đang triển khai lập, 

đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan đô thị./. 

 

Nơi nhận:     

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

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang; 
- Các Sở: KHĐT, TNMT, YT; 

- Lưu: VT, CN. 
H6(2021).DCCB QHC TT Nga Son 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

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