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                 Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

- Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- UBND thành phố Thanh Hóa. 
 

 

UBND tỉnh nhận được văn bản số 7132/SKHĐT-TĐ ngày 28/9/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phía Tây 

đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (có 

gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

7132/SKHĐT-TĐ nêu trên, cụ thể: 

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (trước ngày 18/10/2021) phương án bố trí quỹ đất 

xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án theo quy định. 

2. Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án bố trí quỹ đất 

xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án, giao UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ 

quy định hiện hành của pháp luật, ý kiến của các đơn vị liên quan, ý kiến của Tổ 

Thẩm định giá trị m3 và nội dung thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Điểm c, Khoản 2, Mục II Văn bản này, bổ sung nội dung làm rõ và hoàn chỉnh 

HSYC, trình phê duyệt theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.(Mld643) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
 

V/v Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có 

sử dụng đất, dự án: Khu dân cư 

phía Tây đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Quảng 

Thắng, thành phố Thanh Hóa. 
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