
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 lập đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư Phố Đoàn, xã Lũng 

Niêm, huyện Bá Thước. 

 

 
 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Bá Thước. 
 
 

Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước có Công văn số 106/UBND-KTHT 

ngày 21/6/2022 về việc chủ trương giao và ủy quyền thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư 

Phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề 

nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5172/SXD-QH ngày 18/7/2022, Phó 

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

- Thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng: Giao UBND huyện Bá 

Thước căn cứ sự phù hợp của vị trí đề xuất lập quy hoạch chi tiết với Quy 

hoạch chung xây dựng xã Lũng Niêm đến năm 2030 và Quy hoạch sử dụng 

đất huyện Bá Thước giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt; nhu cầu phát triển 

nhà ở tại địa phương để xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết theo thẩm 

quyền của UBND huyện Bá Thước. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây 

dựng hiện hành. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bá Thước nghiên cứu kỹ các quy 

định trong công tác lập quy hoạch, không đề xuất UBND tỉnh những nội dung 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện./. 

 

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; 

- Lưu: VT, CN. 
H7(2022).QH KDC Pho Doan 

 TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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