
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 chi tiết xây dựng 1/500 

(lần 5) Dự án: Nhà máy sản 

xuất giầy Annora - Khu kinh 

tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam. 
 

 

Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam có Tờ trình số 15/T.Tr-QLHC 

ngày 20/7/2021 về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 (lần 5) Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế 

Nghi Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6700/SXD-

PTĐT ngày 14/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản 

xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn (diện tích của các hạng mục công 

trình và các chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được xác định trong quá trình lập, phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án trên cơ sở đảm bảo sự 

phù hợp đối với quy hoạch cấp trên, các yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng 

01:2021 và nội dung về quy mô đầu tư được chấp thuận điều chỉnh).  

- Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam thực hiện các thủ 

tục, hồ sơ tiếp theo đảm bảo 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 Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, CT; 

- BQL KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Lưu: VT, CN. 
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 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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