
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 2020 

V/v lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 

nghĩa trang Thọ Cửu, phường 

Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thị xã Nghi Sơn. 
 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6586/SXD-QH ngày 21/10/2020 

của Sở Xây dựng về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 

nghĩa trang Thọ Cửu, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phó 

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

Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6586/SXD-QH 

ngày 21/10/2020 nêu trên; giao UBND thị xã Nghi Sơn:  

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang Thọ Cửu, phường Tân Dân, thị xã 

Nghi Sơn; UBND thị xã Nghi Sơn chủ động bố trí vốn thực hiện lập quy 

hoạch chi tiết theo quy định. 

- Tính toán nhu cầu về diện tích đất quy hoạch nghĩa trang tại núi Bợm 

(giữ nguyên hoặc điều chỉnh đất nghĩa trang quy hoạch chung); làm rõ sự phù 

hợp về khoảng cách ly an toàn về môi trường của nghĩa trang theo quy định 

tại Bảng 2.26 của QCVN 01:2019/BXD.  

- Tổng hợp nội dung thay đổi về quy hoạch nghĩa trang núi Bợm để báo 

cáo cấp có thẩm quyền khi thực hiện điều chỉnh 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); 

- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT; 

- Lưu: VT, CN. 
H77(2020).lap QHCT ng trang Tho Cuu 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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