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UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
Số: 4323 /SXD-QH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v ý kiến về nội dung đồ án quy
hoạch chung xây dựng 05 xã: Tân
Châu, Thiệu vận, Thiệu Lý, Thiệu
Hòa, Thiệu Nguyên, huyện Thiệu
Hoá đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1689/UBND-KTHT ngày 16/4/2022;
Công văn số 1466/UBND-KTHT ngày 25/4/2022; Công văn số 1846/UBNDKTHT ngày 25/5/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa, về việc tham vấn ý kiến nội
dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã: Tân Châu, Thiệu vận, Thiệu Lý,
Thiệu Hòa, Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu hồ
sơ đồ án trên, các tài liệu liên quan và các căn cứ:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 35/2018/QH14
ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy
hoạch; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
về quy hoạch xây dựng nông thôn; Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019
của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và
quy hoạch đô thị; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng
về ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây
dựng;
Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045;
Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 huyện Thiệu Hóa;
Quyết định của UBND huyện Thiệu Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự
toán quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 các xã: Tân Châu số 3943/QĐUBND ngày 27/9/2021; Thiệu Vận số 3729/QĐ-UBND ngày 10/9/2021; Thiệu Lý
số 4128/QĐ-UBND ngày 06/10/2021; Thiệu Hòa số 3956/QĐ-UBND ngày
27/9/2021; Thiệu Nguyên số 3086/QĐ-UBND ngày 20/8/2021.
Sở Xây dựng có ý kiến về đồ án QHC xây dựng của 05 xã với những nội
dung chính như sau:
I. Tóm tắt nội dung đề nghị của UBND huyện Thiệu Hóa.
1. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu.
1.1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.
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- Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích địa giới hành chính xã
Tân Châu (bao gồm toàn bộ xã Thiệu Tân và xã Thiệu Châu được sát nhập theo
Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa). Ranh được
xác định: Phía Bắc giáp xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, huyện Thiệu
Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Chu); Phía Nam giáp xã Thiệu Giao, huyện Thiệu
Hóa và xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn; Phía Đông giáp phường Thiệu Khánh,
thành phố Thanh Hóa; Phía Tây giáp thị trấn Thiệu Hóa.
- Quy mô lập quy hoạch: 741,12 ha.
1.2. Tính chất chức năng của xã.
Phát triển về dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng
nghề kết hợp với du lịch văn hóa trải nghiệm.
1.3. Quy mô dân số, lao động.
- Quy mô dân số: Dân số hiện trạng trên địa bàn là 6.306 người, dự báo: đến
năm 2025 là 7.010 người và đến năm 2030: 7.350 người.
- Lao động: Lao động hiện trạng là 4.500 người; Dự báo đến năm 2025:
Khoảng 4.700 người; Đến năm 2030: Khoảng 4.920 người.
2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận.
2.1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.
- Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thiệu
Vận, huyện Thiệu Hóa. Ranh giới được xác định: Phía Bắc giáp xã Thiệu Phúc và
thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (ranh giới là sông Chu); Phía Nam giáp xã
Thiệu Lý, Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa; Phía Đông giáp Thị trấn Thiệu Hóa,
huyện Thiệu Hóa; Phía Tây giáp các xã Thiệu Viên và Minh Tâm, huyện Thiệu
Hóa.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 369,64ha
2.2. Tính chất chức năng của xã.
Phát triển về dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng
nghề kết hợp với du lịch văn hóa trải nghiệm; phát triển nông nghiệp.
2.3. Quy mô dân số, lao động.
- Dân số: Dân số hiện trạng đến tháng 12/2020 là 4.381 người; Dự báo đến
năm 2025 khoảng 4.631 người; đến năm 2030 khoảng 4.880 người.
- Lao động: Năm 2020 là 2.525 lao động; Dự báo đến năm 2025 là 3.050
người; đến năm 2030 là 3.123 người.
3. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Lý
3.1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.
- Phạm vi lập quy hoạch trên là toàn bộ địa giới hành chính xã Thiệu Lý.
Ranh giới cụ thể được xác định: Phía Bắc giáp xã Thiệu Viên, xã Thiệu Vận, huyện
Thiệu Hóa; Phía Nam giáp xã Đông Hoàng huyện Đông Sơn; Phía Đông giáp xã
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Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa; Phía Tây giáp xã Thiệu Viên huyện Thiệu Hóa, xã
Dân Quyền huyện Triệu Sơn.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 412,51ha.
3.2. Tính chất chức năng của xã.
Xã Thiệu Lý nằm trong vùng phát triển kinh tế của huyện “vùng Tây Nam
hữu ngạn Sông Chu” là vùng tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao. Phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái. Theo định hướng
quy hoạch đến năm 2030 của huyện Thiệu Hóa, xã có tuyến đường Nam Sông Chu
(đường từ Thành phố Thanh Hóa đi Ngọc Lặc ) đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc giao thương hàng hóa, phát triển các ngành thương mại, tiểu thủ công nghiệp
3.3. Quy mô dân số, lao động.
- Dân số: Dân số hiện trạng năm 2020 là 5.010 người. Dự báo đến năm 2025
khoảng 5.183 người; đến năm 2030 khoảng 5.355 người.
- Lao động: Năm 2020 là 3.256 người; dự báo đến năm 2025 khoảng 3.369
người, đến năm 2030 khoảng 3.588 người.
4. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Hòa
4.1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch
- Phạm vi lập quy hoạch trên là toàn bộ địa giới hành chính xã Thiệu Hòa.
Ranh giới cụ thể được xác định: Phía Bắc giáp xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa;
Phía Nam giáp xã Dân Quyền, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn; Phía Đông giáp xã
Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa; Phía Tây giáp xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 660,38ha.
4.2. Tính chất chức năng của xã
Xã Thiệu Hòa nằm trong vùng phát triển kinh tế của huyện “vùng Tây Nam
hữu ngạn Sông Chu”. Là vùng tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao. Phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp.
4.3. Quy mô dân số, lao động
- Dân số: Dân số hiện trạng năm 2020 là 5.846 người. Dự báo đến năm 2025
khoảng 6.144 người; đến năm 2030 khoảng 6.492 người.
- Lao động: Năm 2020 số lao động của xã là 3.490 người. Dự báo lao động
đến năm 2025 khoảng 3.686 người, đến năm 2030 khoảng 4.220 người.
5. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Nguyên
5.1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch
- Phạm vi lập quy hoạch trên là toàn bộ địa giới hành chính xã Thiệu
Nguyên. Ranh giới cụ thể được xác định: Phía Bắc giáp xã Thiệu Duy, thị trấn
Thiệu Hoá huyện Thiệu Hóa; Phía Nam giáp xã Tân Châu, thị trấn Thiệu Hoá
huyện Thiệu Hóa; Phía Đông giáp xã Thiệu Duy, xã Tân Châu huyện Thiệu Hóa;
Phía Tây giáp Thị trấn Thiệu Hóa.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 661,55ha.
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5.2. Tính chất, chức năng của xã.
Xã Thiệu Nguyên nằm trong vùng phát triển kinh tế của huyện “vùng Đông
tả ngạn Sông Chu”. Là vùng định hướng phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ vận
tải, công nghiệp - TTCN, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với
các điểm dân cư nông thôn.
5.3. Quy mô dân số, lao động.
- Dân số: Dân số hiện trạng năm 2020 là 8.314 người. Dự báo đến năm 2025
khoảng 8.674 người; đến năm 2030 khoảng 9.031 người.
- Lao động: Năm 2020 lao động của xã là 4.943 người, dự báo đến năm 2025
khoảng 5.178 người; đến năm 2030 khoảng 6.051 người.
II. Ý Kiến của Sở Xây dựng.
Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị có liên
quan bổ sung, chỉnh sửa các nội dung của các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
để phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt và
đảm bảo các yêu cầu theo quy định hiện hành của Pháp luật về quy hoạch xây dựng,
cụ thể như sau:
1. Các nội dung chung của các đồ án
* Về sự phù hợp của QHC xây dựng các xã Tân Châu, Thiệu vận, Thiệu
Lý, Thiệu Hòa, Thiệu Nguyên với các quy hoạch cấp trên:
Đề nghị rà soát nội dung QHC xây dựng của 5 xã với định hướng quy hoạch
xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa được duyệt; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, để
xác định chức năng xã trong vùng huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2030, đảm bảo
tính thống nhất giữa các quy hoạch. Cụ thể như sau:
- Tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa số
5588/QĐ-UBND ngày 30/12/2020:
+ Nội dung Ý 5.6.2, Điểm 5.6. Khoản 5 Điều 1 quyết định quy hoạch xây
dựng mỗi xã 1 hệ thống Thương mại – Dịch vụ;
+ Nội dung Ý 5.7.3, Điểm 5.7. Khoản 5 Điều 1 quyết định quy hoạch xây
dựng mỗi xã một trung tâm thể thao xã.
Vì vậy đề nghị QHC xây dựng của 5 xã nêu trên thực hiện.
- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại QHC xây dựng của 5 xã: Đề nghị
rà soát, đảm bảo sự thống nhất hệ thống hạ tầng (đường giao thông, các công trình
đầu mối...) của 05 đồ án QHC xây dựng xã với hệ thống hạ tầng khung trong quy
hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa.
* Về sự tuân thủ quy định và quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành
(QCXDVN 01: 2021/BXD)
- Cao độ san nền: Đề nghị rà soát, bố trí cụ thể cao độ quy hoạch san, đắp
nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ờ, nhà và công trình công cộng, nhà sản
xuất......) theo quy định tại Điểm 2.16.11.2 - QCXDVN 01: 2021/BXD.
- Về môi trường: Đề nghị rà soát khoảng cách an toàn môi trường (ATMT)
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Cụm công nghiệp, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu chăn nuôi, khu sản
xuất…đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh) theo
quy định tại Điểm 2.16.7 và 2.16.8 - QCXDVN 01: 2021/BXD (Các cơ sở sản xuất
có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần
đầu mối giao thông).
* Về tuân thủ chỉ đạo hiện hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh:
Các khu dân cư, được bố trí dọc 2 bên tuyến đường tỉnh và các tuyến đường
huyện, phải thực hiện và tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại chỉ thị số 12/CTUBND ngày 07/6/2021 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,
quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh tại văn bản số 9723/UBND-CN ngày 07/7/2021 về việc tăng cường chỉ đạo
thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường
bộ: “đối với quỹ đất hai bên đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện trong các đồ án
quy hoạch yêu cầu: không quy hoạch các công trình kiến trúc trải dài theo các
trục đường; các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở ...cần phải
quy hoạch thành các khu, tụ điểm với khoảng cách phù hợp và bố trí thành
nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt đường...”.
* Một số yêu cầu khác dối với 05 đồ án QHC xây dựng xã nêu trên:
- Đề nghị bổ sung nền bản đồ hiện trạng.
- Tại 05 đồ án QHC xây dựng xã nêu trên, có sự sai khác số liệu giữa “Bảng
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030” và “Bảng chỉ tiêu sử dụng đất” như quỹ đất
ở mới, đất xây dựng khác.... được thể hiện giữa thuyết minh và bản vẽ. Đề nghị rà
soát, thống nhất số liệu tại các bảng nêu trên.
- Yêu cầu rà soát ký kiệu, màu sắc các loại đất quy hoạch tại các đồ án theo
đúng quy định tại Phụ lục 3, Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ
Xây dựng.
- Đề nghị 05 QHC xây dựng xã nêu trên bổ sung “khu chức năng dịch vụ hỗ
trợ phát triển kinh tế nông thôn” đáp ứng Tiêu chí xây dựng NTM của các xã giai
đoạn 2021-2025.
2. Các nội dung cụ thể từng đồ án.
2.1. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu.
Về tuân thủ quy định về đề điều:
- Xã Tân Châu có sông Chu chảy qua. Vì vậy đề nghị đồ án QHC xây dựng
xã rà soát việc tuân thủ hành lang bảo vệ đê sông Chu theo quy định của Luật đê
điều; không bố trí các khu chức năng ngoài đê gồm: Khu thể thao DTT-01, Công
trình năng lượng phía ngoài đê (yêu cầu tuân thủ các quy định tại Luật Đê điều).
- Rà soát các khu dân cư ngoài đê theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phòng, chống lũ các
tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến
năm 2030 (hợp phần sông Mã)”. Đối với khu vực không phù hợp với quy định tại
Nghị quyết số 84/NQ-HĐND thì phải có quy hoạch tái định cư đảm bảo theo quy
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định của pháp luật.
2.2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận.
- Về sự tuân thủ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa: Đề nghị QHC
xây dựng xã Thiệu Vận bố trí công trình cấp vùng, đó là: Viện Lão khoa và trung
tâm dưỡng lão (tại phương án QHC xây dựng xã đang bố trí QH điểm dân cư mới
DCM-04). Sở Xây dựng không thống nhất bố trí quy hoạch điểm dân cư mới
DCM-04 tại vị trí nêu trên.
- Về tuân thủ quy định về đề điều: Xã Thiệu Vận có sông Chu chảy qua. Vì
vậy đề nghị đồ án QHC xây dựng xã rà soát việc tuân thủ hành lang bảo vệ đê sông
Chu theo quy định của Luật đê điều.
- Xã Thiệu Vận có Kênh Bắc chảy qua (kênh cấp nước sinh hoạt chính cho
thành phố Thanh Hóa), vì vậy đề nghị bổ sung khoảng cách ly môi trường đối với
Kênh Bắc theo quy định Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính
phủ về Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Về quy mô đất ở mới: Theo đánh giá hiện trạng về đất ở và dân số năm
2020 của xã Thiệu Vận tại đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất ở nông thôn của xã
là 47,86 ha, dân số 4.381 người; bình quân đất ở hiện trạng là 109m2/người. Như
vậy, nhu cầu đất ở cho 509 người (dân số tăng giai đoạn 2021-2030) là khoảng 6ha
đến 7ha. Tuy nhiên, tại đồ án đang bố trí quỹ đất ở giai đoạn 2021-2030 là 12,66ha,
vượt nhiều so với chỉ tiêu sử dụng đất hiện nay của xã. Vì vậy đề nghị bổ sung luận
chứng và giải trình, làm rõ về quỹ đất ở mới đến năm 2030 của xã Thiệu Vận.
- Bổ sung hành lang an toàn đường điện 220Kv, đường điện 110Kv và trạm
biến áp 220Kv theo quy định của Luật Điện lực và Nghị Định 14/2014/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.
2.3. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Lý.
- Xã Thiệu Lý có Kênh Bắc chảy qua (kênh cấp nước sinh hoạt chính cho
thành phố Thanh Hóa), vì vậy đề nghị bổ sung khoảng cách ly môi trường đối với
Kênh Bắc theo quy định Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính
phủ về Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Về quy mô đất ở mới: Theo đánh giá hiện trạng về đất ở và dân số năm
2020 của xã Thiệu Lý tại đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất ở nông thôn của xã là
58,18 ha, dân số 5.010 người; bình quân đất ở hiện trạng là 116m2/người. Như vậy,
nhu cầu đất ở cho 345 người (dân số tăng giai đoạn 2021-2030) là khoảng 5ha đến
6ha. Tuy nhiên, tại đồ án đang bố trí quỹ đất ở giai đoạn 2021-2030 là 16,16ha,
vượt nhiều lần so với chỉ tiêu sử dụng đất hiện nay của xã. Vì vậy đề nghị bổ sung
luận chứng và giải trình, làm rõ về quỹ đất ở mới đến năm 2030 của xã Thiệu Lý.
- Bổ sung hành lang an toàn đường điện 220Kv, đường điện 110Kv theo quy
định của Luật Điện lực và Nghị Định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.
2.4. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Hòa.
- Xã Thiệu Hòa có sông Dừa, vì vậy đề nghị bổ sung khoảng cách ly môi
trường đối với sông Dừa theo quy định Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày
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06/05/2015 của Chính phủ về Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Về quy mô đất ở mới: Theo đánh giá hiện trạng về đất ở và dân số năm
2020 của xã Thiệu Hòa tại đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất ở nông thôn của xã
là 65,71 ha, dân số 5.846 người; bình quân đất ở hiện trạng là 112m2/người. Như
vậy, nhu cầu đất ở cho 646 người (dân số tăng giai đoạn 2021-2030) là khoảng 8ha
đến 9ha. Tuy nhiên, tại đồ án đang bố trí quỹ đất ở giai đoạn 2021-2030 là 13,88ha,
vượt so với chỉ tiêu sử dụng đất hiện nay của xã. Vì vậy đề nghị bổ sung luận
chứng và giải trình, làm rõ về quỹ đất ở mới đến năm 2030 của xã Thiệu Hòa;
- Việc bố trí quy hoạch điểm dân cư mới DCM -14 trải dài giữa đồng, có thể
ảnh hưởng đến việc bố trí cánh đồng mẫu lớn phục vụ cho sản xuất, do đó đề nghị
nghiên cứu lại phương án quy hoạch điểm dân cư nêu trên.
- Bổ sung hành lang an toàn đường điện 500Kv, đường điện 220Kv theo quy
định của Luật Điện lực và Nghị Định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.
2.5. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Nguyên.
- Xã Thiệu Nguyên có sông Chu chảy qua. Vì vậy đề nghị đồ án QHC xây
dựng xã nêu trên rà soát việc tuân thủ hành lang bảo vệ đê sông Chu theo quy định
của Luật Đê điều; không bố trí các khu chức năng ngoài đê gồm: Cụm tiểu thủ
công nghiệp CN-03, Sân thể thao STT-01, STT-02 (yêu cầu tuân thủ các quy định
tại Luật Đê điều).
- Về quy mô đất ở mới: Theo đánh giá hiện trạng về đất ở và dân số năm
2020 của xã Thiệu Nguyên tại đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất ở nông thôn của
xã là 74,57 ha, dân số 8.314 người; bình quân đất ở hiện trạng là 90m2/người. Như
vậy, nhu cầu đất ở cho 717 người (dân số tăng giai đoạn 2021-2030) là khoảng 7ha
đến 8ha (kể cả tính thêm đất hạ tầng). Tuy nhiên, tại đồ án đang bố trí quỹ đất ở
giai đoạn 2021-2030 là 12ha, vượt so với chỉ tiêu sử dụng đất hiện nay của xã. Vì
vậy đề nghị bổ sung luận chứng và giải trình, làm rõ về quỹ đất ở mới đến năm
2030 của xã Thiệu nguyên.
- Bổ sung hành lang an toàn đường điện 220Kv theo quy định của Luật Điện
lực và Nghị Định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Điện lực về an toàn điện.
3. Về lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn
Về lấy ý kiến của các sở chuyên ngành: Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 25, Nghị
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số
nội dung về quy hoạch xây dựng, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách
nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc
thẩm quyền của mình phê duyệt”. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa lấy ý
kiến như sau:
- Lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải về hướng tuyến, lộ giới, hành lang an
toàn giao thông đối với tuyến đường đi qua các xã gồm:
+ Xã Tân Châu: Có tuyến đường Cao tốc Bắc – Nam chạy qua, vị trí cầu Tân
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Châu bắc qua sông Chu; Tỉnh lộ 502; Đường thành phố Thanh Hóa đi Ngọc Lặc;
+ Xã Thiệu Vận: Có đường Tỉnh lộ 515, đường Nam sông Chu chạy qua;
+ Xã Thiệu lý: Có tuyến đường Tỉnh lộ 515B chạy qua;
+ Xã Thiệu Hòa: Có tuyến đường Nam sông Chu chạy qua;
+ Xã Thiệu Nguyên: Có tuyến đường Bắc sông Chu chạy qua.
- Lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch hệ
thống kênh mương và hồ, đập (nếu có); hành lang bảo vệ đê sông Chu (xã Tân
Châu, Thiệu Vận, Thiệu Nguyên); hành lang bảo vệ Kênh Bắc (qua xã Thiệu Vận,
Thiệu Lý); diện tích đất nông nghiệp công nghệ cao....
- Lấy ý kiến của Sở Công Thương về hành lang an toàn lưới điện quốc gia.
Cụ thể:
+ Xã Thiệu Vận có đường điện đường điện 220Kv, đường điện 110Kv chạy
qua và trạm biến áp 220Kv;
+ Xã Thiệu Lý có đường điện 220Kv, đường điện 110Kv chạy qua;
+ Xã Thiệu Hòa có đường điện 500Kv, đường điện 220Kv chạy qua;
+ Xã Thiệu Nguyên có đường điện 220Kv chạy qua.
* Lưu ý: các Quy hoạch chung xây dựng xã phải được thực hiện tuân thủ hệ
tọa độ VN 2000, múi chiếu 30, đảm bảo tính thống nhất theo nhiệm vụ quy hoạch
đã duyệt.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ
đạo các đơn vị liên quan tiếp thu chỉnh sửa và tổ chức thẩm định đảm bảo yêu
cầu trước khi xem xét, phê duyệt theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT; QH; Th/2021.
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