
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 ủy quyền lập và phê 

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu dân cư Khấm Khi 

và khu dân cư Khấm Bãi, 

thôn Chiềng Đông, xã Cẩm 

Thạch, huyện Cẩm Thuỷ. 

 

 
 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Cẩm Thủy. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy có Công văn số 1556/UBND-KTHT 

ngày 20/6/2022 về việc ủy quyền lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 

khu dân cư Khấm Khi và khu dân cư Khấm Bãi, thôn Chiềng Đông, xã Cẩm 

Thạch, huyện Cẩm Thuỷ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn 

số 5252/SXD-QH ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

- Ủy quyền cho UBND huyện Cẩm Thủy thực hiện việc lập và phê 

duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Khấm Khi (khoảng 3,06 ha) và khu dân 

cư Khấm Bãi, thôn Chiềng Đông (khoảng 2,16 ha), xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Thủy. Thời hạn ủy quyền đến ngày 30/7/2023. 

- Việc tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết nêu trên yêu cầu 

thực hiện theo các tiêu chí của đô thị loại V, đảm bảo tính liên tục, đồng bộ về 

không gian đô thị mới. UBND huyện Cẩm Thủy có trách nhiệm lấy ý kiến 

thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chi tiết theo quy định./. 

 

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. 
H12(2022).uy quyen QH DC Cam Thach 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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