
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 điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu đô thị mới trung 

tâm thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. 
 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa có Công văn số 346/TTPTQĐ-

QLKTQĐ ngày 23/6/2022 về việc xin chủ trương lập điều chỉnh cục bộ các 

chỉ tiêu quy hoạch khu đất xây dựng Nhà ở khu đất hỗn hợp E.HH thuộc khu 

đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Công văn số 

424/TTPTQĐ-QLKTQĐ ngày 22/7/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) 

Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở 

Xây dựng tại Công văn số 5246/SXD-PTĐT ngày 20/7/2022, Phó Chủ tịch 

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

- Giao UBND thành phố Thanh Hoá trên cơ sở đề xuất điều chỉnh quy 

hoạch của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tại các văn bản nêu trên, 

xem xét việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại khu vực theo đúng 

quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trường hợp quy hoạch phân khu được điều chỉnh, giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất Thanh Hoá căn cứ điều chỉnh quy hoạch phân khu để lập hồ 

sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất nêu trên theo quy định./. 

 

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; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, TC; 

- Lưu: VT, CN. 
H127(2022).DCQH Dong Hai EHH BHH 

 TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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