
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 2021 

V/v chủ trương lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư mới Đồng Sú, 

thôn 6, xã Thiệu Trung, huyện 

Thiệu Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Thiệu Hóa. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa có Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 

04/3/2021 về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư mới Đồng Sú, thôn 6, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở 

đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1961/SXD-PTĐT ngày 30/3/2021, 

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

- Thống nhất chủ trương để UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Đồng Sú, thôn 6, xã Thiệu Trung, 

huyện Thiệu Hóa (diện tích khoảng 6,7 ha); diện tích, ranh giới cụ thể sẽ được 

xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết nhằm đảm bảo khoảng cách an 

toàn công trình cấp nước (kênh Nam), hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 

45 và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các khu dân cư hiện trạng lân cận. 

Nguồn vốn lập quy hoạch chi tiết do UBND huyện Thiệu Hóa chủ động bố trí. 

- Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt, các vấn đề về đầu tư, xây 

dựng, đất đai, tài chính và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo 

quy định hiện hành của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên (để thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, GTVT; 

- Lưu: VT, CN. 
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 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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