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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán khảo sát, lập  

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng,  

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
     

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và 

quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập điều 

chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6706/TTr-SXD ngày 15 

tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh dự toán khảo sát, lập Điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán khảo sát, lập Điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2040, với những nội dung chính sau: 

1. Dự toán kinh phí điều chỉnh 

Tổng giá trị dự toán: 6.596.847.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm 

chín mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí thiết kế quy hoạch:                   4.512.489.000 đồng; 

- Chi phí lập nhiệm vụ QH:                    83.754.000 đồng; 
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- Chí phí khảo sát địa hình:          1.222.271.000 đồng; 

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình:             36.668.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định NVQH:        15.228.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định QH:      152.156.000 đồng; 

- Chi phí khác:           480.314.000 đồng; 

- Chi phí kiểm toán:         58.916.000 đồng; 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:             35.051.000 đồng. 

2. Nguồn vốn lập quy hoạch: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (thực hiện 

theo Công văn số 12466/UBND-THKH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh). 

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1167/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ 

và dự toán khảo sát, lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn 

- Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn vốn lập quy hoạch 

theo Công văn số 12466/UBND-THKH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn theo 

quy định của pháp luật; tổ chức lập quy hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ 

được giao; 

- Các Sở, ngành, đơn vị có trách nhiệm phối hợp đảm bảo chất lượng 

và thời gian khi được tham vấn ý kiến trong quá trình lập quy hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các 

ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CN. 
H3.(2021)QDPD_DC du toan QHC LSSV 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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