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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /UBND-CN Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

V/v chủ trương lập quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu 

dân cư tại thị xã Nghi Sơn. 

 

 
                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thị xã Nghi Sơn. 
 

UBND thị xã Nghi Sơn có Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 10/8/2020 về 

việc xin chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư 

tại thị xã Nghi Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 

5583/SXD-QH ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân 

cư tại thị xã Nghi Sơn, như sau: 

- Khu dân cư có chức năng là đất ở làng xóm giáp các điểm dân cư hiện 

có đã ổn định, bao gồm các khu dân cư: Thôn Trung Sơn - Sơn Thượng, xã 

Thanh Sơn (khoảng 0,8 ha) và thôn 13, xã Ngọc Lĩnh (khoảng 0,7 ha).  

- Khu dân cư tiếp giáp với khung hạ tầng kỹ thuật các khu vực đã được 

lập quy hoạch chi tiết, khung hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung, bao gồm 

các khu dân cư: Thôn Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình (khoảng 1,3 ha); 

thôn Đoan Hùng, phường Hải Bình (khoảng 2,2 ha); thôn Hải Bạng, phường 

Bình Minh (khoảng 0,9 ha).  

Diện tích cụ thể các khu dân cư nêu trên sẽ được xác định trong quá 

trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư nêu trên theo quy 

định. Phương án quy hoạch yêu cầu phải đồng bộ, hiện đại, ưu tiên dành quỹ 

đất cho tái định cư, phù hợp với tính chất, chức năng theo đồ án điều chỉnh, 

mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch phân khu hiện đang lập; đồng thời 

cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các Khu dân cư mới nêu trên vào Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn tiếp theo thị xã Nghi Sơn, trình duyệt theo quy định. 



2 

 

2. Chưa xem xét đề nghị lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư nhỏ lẻ có 

chức năng là đất đơn vị ở, không có tính kết nối với hạ tầng khung theo quy 

hoạch chung được duyệt, bao gồm các khu: Yên Châu, phường Hải Châu 

(khoảng 0,8 ha), thôn Hồ Trung, phường Tân Dân (khoảng 1,1 ha), thôn 

Thanh Minh, phường Tân Dân (khoảng 0,7 ha), thôn Hồ Thịnh, phường Tân 

Dân (khoảng 1,5 ha), thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân (khoảng 0,16 ha), thôn 

Trường Sơn và Trường Sơn 2, xã Tùng Lâm (khoảng 0,45 ha). Các khu vực 

nêu trên sẽ được xem xét sau khi quy hoạch phân khu tại khu vực được duyệt./. 

 

Nơi nhận:     

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

- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT; 

- BQL KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- Lưu: VT, CN. 
H65(2020).CT QH KDC Nghi Son 
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