
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 2023 

V/v Điều chỉnh, mở rộng quy 

hoạch chung thị trấn Yên 

Lâm, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035. 

 

 
 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Yên Định. 
 

 

Tại Hội nghị ngày 20 tháng 3 năm 2023, sau khi nghe UBND huyện 

Yên Định và đơn vị tư vấn báo cáo nội dung đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy 

hoạch chung thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2035, ý kiến của Sở Xây dựng và các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cơ bản thống nhất nội dung đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch 

chung thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035; tuy 

nhiên, yêu cầu lấy bổ sung ý kiến của cộng đồng dân cư tổ dân phố Phúc Trí, 

trường hợp đa số người dân có nguyện vọng ở lại và khoảng cách an toàn về 

môi trường từ các cơ sở sản xuất đến nơi ở đảm bảo theo quy định thì thống 

nhất phương án quy hoạch ổn định dân cư khu vực này; tuy nhiên, không quy 

hoạch thêm đất ở mới, đồng thời phải bố trí dải cây xanh cách ly để loại trừ và 

giảm bớt những ảnh hưởng không tốt của nhà máy, xí nghiệp đến khu dân cư. 

2. UBND huyện Yên Định căn cứ nội dung, yêu cầu trên, chỉ đạo đơn 

vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, 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 (để b/cáo); 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, GTVT, NNPTNT, 

VHTTDL, Công Thương; 

- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN. 
H8(2023).TB QHC Yen Lam 

 TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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