
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

Số:          /UBND-KTHT 

V/v: xin ý kiến về quy hoạch chi tiết 

xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú 

Hưng, huyện Thiệu Hóa. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Thiệu Hóa, ngày    tháng       năm 2022 

  

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. 

 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị 

Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa; Công văn số 20705/UBND-CN 

ngày 28/12/2021 về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn 

Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

 Thực hiện Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Danh mục các loại quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, 

dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh xin ý kiến của các đơn 

vị quốc phòng, công an. 

Để đồ án Quy hoạch được lập đảm bảo theo quy định của pháp luật trước 

khi phê duyệt, UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh 

Hóa có ý kiến tham gia bằng văn bản về đồ án chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (có hồ sơ chi tiết gửi kèm). 

Kính đề nghị quý Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa quan tâm, cho ý 

kiến./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Viện Quy hoạch–Kiến trúc Thanh Hóa (p/h); 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cường 
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