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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Quyết định số 4042/QĐUBND ngày 14/10/2021
của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
CHỦ TỊCH UBND 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ
Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng,
quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và các quy
định của pháp luật có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8549/SXD-QH ngày 18
tháng 11 năm 2021 về việc đính chính Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14
tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây
dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 (kèm theo Tờ trình
số 6132/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Triệu Sơn).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021
của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu
Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, cụ thể như sau:
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1. Nội dung đính chính
Đính chính nội dung tại điểm 7.1, khoản 7, Điều 1 Quyết định số
4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021:
“c) Đường tỉnh (ĐT):
- Tuyến đường từ Nam Sầm Sơn đi CHK Thọ Xuân: Điểm đầu từ điểm
giao với đường huyện tại xã Tiến Nông; điểm cuối giao với QL47 (xã Thọ
Ngọc) dài 21,5km, quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.
d) Đường huyện (ĐH):
- Tuyến ĐH7 (Vân Sơn - Xuân Du): 4,1km, quy mô đường cấp V;”
Nay đính chính như sau:
“c) Đường tỉnh (ĐT):
- Tuyến đường từ Nam Sầm Sơn đi CHK Thọ Xuân: Điểm đầu từ điểm
giao với đường huyện tại xã Tiến Nông; điểm cuối giao với QL47 (xã Dân
Quyền) dài khoảng 4,7km, quy mô đường cấp III, 04 làn xe.
d) Đường huyện (ĐH):
- Tuyến ĐH7 (Tiến Nông - Xuân Du): 9,1km, quy mô đường cấp V;”
2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4042/QĐUBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch
xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành 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; Chủ tịch UBND huyện
Triệu Sơn; Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa 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 b/c);
- Lưu: VT, CN.
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