
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 phương án Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị phía Đông Đại lộ Bắc 

Nam, thành phố Thanh Hoá. 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa có Tờ trình số 229/TTr-UBND 

ngày 22/3/2021 về việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 

phía Đông Đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở đề nghị của Sở 

Xây dựng tại Công văn số 3704/SXD-PTĐT ngày 02/6/2021, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hoá để thực hiện dự án 

Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa theo đề nghị của Sở Xây dựng và 

UBND thành phố Thanh Hóa tại các văn bản nêu trên. 

2. Do phương án điều chỉnh quy hoạch có điều chỉnh đối với quỹ đất 

thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, cây xanh, bãi đỗ xe, đất giao thông và tác 

động đến việc thực hiện dự án có sử dụng đất của Nhà đầu tư (đầu tư khớp 

nối hạ tầng kỹ thuật, tiến độ dự án...). Vì vậy, giao UBND thành phố Thanh 

Hóa phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa (Bên mời thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại Quyết định số 597/QĐ-

UBND ngày 01/3/2011) làm việc với Nhà đầu tư là Liên doanh Công ty 

TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC và Công ty cổ phần Fortune để thực 

hiện và xử lý các nội dung có liên quan, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện; 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông Đại 

lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hoá làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo 

của dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa theo 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, YT; 

- Liên doanh Công ty TNHH Điện tử tin học 

viễn thông EITC và Công ty cổ phần Fortune; 
- Lưu: VT, CN. 
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 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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