
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 2022 

V/v chủ trương và ủy quyền 

phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư phố Đồng Tâm 1 và khu 

dân cư thôn Chiềng, xã Thiết 

Ống, huyện Bá Thước. 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Bá Thước. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước có Công văn số 742/UBND-KT&HT 

ngày 06/4/2022 về việc xin chấp thuận chủ trương và ủy quyền thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân 

cư phố Đồng Tâm 1 và khu dân cư thôn Chiềng, xã Thiết Ống, huyện Bá 

Thước. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5526/SXD-QH 

ngày 30/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý giao UBND huyện Bá Thước tổ chức lập quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư phố Đồng Tâm 1, xã Thiết Ống (diện tích khoảng 2,6 ha); Khu 

dân cư thôn Chiềng, xã Thiết Ống (diện tích khoảng 0,23 ha). Yêu cầu việc 

lập quy hoạch chi tiết các Khu dân cư nêu trên phải có giải pháp đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật đã được xác định trong Quy hoạch chung được duyệt và các 

tuyến đường hiện hữu; tuân thủ quy định về hành lang tuyến Quốc lộ 217.  

- Ủy quyền cho UBND huyện Bá Thước tổ chức thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư phố Đồng Tâm 1 và Khu 

dân cư thôn Chiềng, xã Thiết Ống sau khi có thống nhất bằng văn bản của Sở 

Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. UBND huyện Bá Thước tổ chức triển 

khai thực hiện theo quy định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. 

- UBND huyện Bá Thước có trách nhiệm cập nhật và thực hiện các thủ 

tục liên quan để đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch chi tiết với Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết./. 
 

Nơi nhận:     

- Như trên (để thực hiện); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, GTVT; 

- Lưu: VT, CN. 
H8(2022).QH KDC Ba Thuoc 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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