
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 chủ trương, địa điểm lập 

quy hoạch chi tiết các khu 

phát triển đô thị tại thị xã 

Bỉm Sơn. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thị xã Bỉm Sơn. 
 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn có Công văn số 2446/UBND-QLDA 

ngày 25/8/2021 về việc xin chủ trương, địa điểm lập quy hoạch chi tiết các 

khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng 

tại Công văn số 6730/SXD-PTĐT ngày 15/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất chủ trương để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết các khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn (vị trí 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07 với ranh giới, diện tích như nội dung đề xuất của UBND thị xã Bỉm 

Sơn). Đối với vị trí số 08 có phần lớn diện tích đã giao cho Công ty cổ phần 

xi măng Bỉm Sơn thuê tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 06/10/2014, 

do đó, chưa thống nhất việc lập quy hoạch tại khu đất vị trí số 08. 

2. Về việc UBND thị xã Bỉm Sơn đề xuất ghép các khu đất có vị trí liền 

kề nhau (đã được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết tại Công văn 

số 697/UBND-CN ngày 13/01/2021) để tổ chức nghiên cứu lập 02 đồ án quy 

hoạch mới với tên gọi “Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Bắc sông Tống, xã 

Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn” và “Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới ven 

sông Tam Điệp, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn”: Đồng ý về chủ trương, 

giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện 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, GTVT, CT; 

- Lưu: VT, CN. 
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 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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