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          Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, 

- Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Thanh Hoá; 

- Hợp tác xã Gốm Quyết Thắng. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1027/STNMT-QLĐĐ ngày 

08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng đất tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Hợp tác 

xã Gốm Quyết Thắng. Về việc này, tại cuộc họp ngày 02/3/2021, sau khi nghe ý 

kiến phát biểu, thống nhất của các đại biểu dự hội nghị (gồm đại diện lãnh đạo các 

sở, ngành, đơn vị nêu trên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND thành phố Thanh Hoá căn cứ quy định của pháp luật và 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Gốm Quyết Thắng, phường Đông 

Hương, thành phố Thanh Hoá đã được UBND thành phố Thanh Hoá phê duyệt 

tại Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 04/6/2018, khẩn trương thực hiện thủ 

tục cập nhật, bổ sung khu đất quy hoạch Khu dân cư Gốm Quyết Thắng tại phố 

Cốc Hạ, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá nêu trên vào hồ sơ Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thành phố Thanh H a; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

2. Sau khi khu đất trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Thanh H a, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với khu đất được thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN, CN.(Mld20) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
 

V/v giải quyết đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng đất tại 

phường Đông Hương, thành 

phố Thanh Hóa của Hợp tác xã 

Gốm Quyết Thắng. 
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