
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 chủ trương lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

khu dân cư đô thị tại phường 

Xuân Lâm, phường Nguyên 

Bình, thị xã Nghi Sơn. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- Công ty cổ phần Diên Hồng; 

- Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5730/SXD-QH ngày 15/9/2020 của 

Sở Xây dựng về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư đô thị tại phường Xuân Lâm, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. 

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

Vị trí Công ty cổ phần Diên Hồng đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Xuân Lâm, phường Nguyên Bình, thị 

xã Nghi Sơn nằm trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị - dịch 

vụ thuộc dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VAS Nghi Sơn UBND 

tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn lập 

quy hoạch tại Thông báo số 158/TB-UBND ngày 04/9/2020. Vì vậy, giao Sở 

Xây dựng chủ trì, cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với 

Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn và Công ty cổ phần Diên Hồng để có ý 

kiến thống nhất về nội dung nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.  

 

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; 

- Lưu: VT, CN. 
H68(2020).CT QH KDT Dien Hong 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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