
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 tài trợ kinh phí lập quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị mới tại xã Hoằng 

Quang, thành phố Thanh Hóa 

và xã Hoằng Thịnh, Hoằng 

Lộc, huyện Hoằng Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; 

- Công ty cổ phần Tập đoàn Danko. 
 
 

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko có Công văn số 126/2020/CV-

DANKO ngày 15/10/2020 về việc đề nghị tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa và 

xã Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở 

Xây dựng tại Công văn số 7291/SXD-PTĐT ngày 20/11/2020, Phó Chủ tịch 

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

1. Giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung 

đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình duyệt theo quy định, 

đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

2. Sau khi Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được duyệt, giao Trung 

tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa và xã 

Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa (diện tích khoảng 45,0ha). 

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Danko quan tâm đến việc lập quy 

hoạch chi tiết nêu trên thì phối hợp, tài trợ kinh phí để Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Thanh Hóa thực hiện (Công ty phải cam kết không có các điều kiện 

ràng buộc và không yêu cầu hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào)./. 

 

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 Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT;  

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- UBND huyện Hoằng Hóa; 
- Lưu: VT, CN. 
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 TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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