
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 Đồ án Quy hoạch chung 

xây dựng Khu công nghiệp 

Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hoằng Hóa. 

 

 

Tại Hội nghị ngày 13 tháng 5 năm 2022, sau khi nghe UBND huyện 

Hoằng Hóa và đơn vị tư vấn báo cáo nội dung đồ án Quy hoạch chung xây 

dựng Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ý kiến 

của Sở Xây dựng và các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND huyện Hoằng Hóa tiếp thu ý kiến tham gia của các đại 

biểu tham dự hội nghị, chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, cụ thể như sau: 

- Cập nhật dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 

vào ranh giới khu công nghiệp; 

- Nghiên cứu, quy hoạch các loại hình sản xuất phù hợp, ưu tiên bố trí 

công nghiệp sạch, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không quy hoạch 

các loại hình sản xuất may mặc, giày da, cơ khí, sửa chữa, máy móc nông 

nghiệp, thủ công mỹ nghệ trong khu công nghiệp; 

- Tổ chức đường dân sinh phục vụ đi lại, sinh hoạt và thăm viếng nghĩa 

trang riêng; đường giao thông phục vụ cho khu công nghiệp riêng; không để 

các hoạt động của khu công nghiệp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

2. Giao UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ theo nội 

dung, yêu cầu trên, tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về phương án 

tổ chức giao thông, phương án bố trí tái định cư; đồng thời lấy ý kiến thống 



nhất của Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các 

khu công nghiệp; sau đó hoàn chỉnh, gửi Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

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, GTVT, VHTTDL, 

NNPTNT, CT, TTTT; 

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN. 
H20(2022).TB QHC KCN Phu Quy 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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