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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 25/6/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung
Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP
ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch
đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Đô thị Cầu
Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 5353/SXD-QH ngày 25
tháng 7 năm 2022 về việc đính chính Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày
25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung
Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống đến năm 2030 (kèm theo Tờ trình số
122/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Nông Cống).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 25/6/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Đô thị Cầu
Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, cụ thể như sau:
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1. Nội dung đính chính
- Nội dung đã phê duyệt tại điểm 5.1, khoản 5, Điều 1 của Quyết định
số 2435/QĐ-UBND ngày 25/6/2020:
+ Đất xây dựng đô thị: khoảng 588,27 ha, chiếm 37,8% tổng đất nghiên
cứu quy hoạch) trong đó:
+ Đất dân dụng: khoảng 352,05 ha; chỉ tiêu bình quân 183,4m2/người.
+ Đất khác: khoảng 969,47 ha (chiếm 62,2% tổng đất nghiên cứu quy
hoạch).
- Nội dung đính chính lại như sau:
+ Đất xây dựng đô thị: khoảng 614,20 ha, chiếm 39,4% tổng đất nghiên
cứu quy hoạch) trong đó:
+ Đất dân dụng: khoảng 377,98 ha; chỉ tiêu bình quân 196,9m2/người.
+ Đất khác: khoảng 943,54 ha (chiếm 60,6% tổng đất nghiên cứu quy
hoạch).
2. Những nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2435/QĐUBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch
chung Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính,
Chủ tịch UBND huyện Nông Cống và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CN.
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