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UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THIỆU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND                   Thiệu Thành, ngày      tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt lập quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 

 

Kính gửi:   

- UBND huyện Thiệu Hóa. 

    - Phòng kinh tế và hạ tầng. 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014. 

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

Căn cứ 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. 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch. 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ xây dựng về 

việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về việc Ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

Căn cứ 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. 

 Căn cứ 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, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2045 

Căn cứ Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 của UBND huyện 

Thiệu Hóa về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng xã 

Thiệu Thành huyện Thiệu Hóa đến năm 2030. 

  Căn cứ Công văn số 575/UBND-KTHT ngày 03/04/2020 của UBND huyện 

Thiệu Hóa về việc rà soát, điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 

2021 – 2030. 

Căn cứ các Văn bản số: 4292/SXD-QH ngày 16/06/2022 của Sở xây dựng; 

Văn bản số 1258/SNN& PTNT-KHTC ngày 09/04/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Văn bản số: 1822/SGTVT-KHTC ngày 14/4/2022 của Sở giao thông vận 

tải; Văn bản số: 2089/SCT-KHTCTH ngày 20/07/2022 của Sở công thương  

UBND xã Thiệu Thành đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt lập quy 

hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành  huyện Thiệu Hóa đến năm 2030 với các 

nội dung sau: 

I. Thông tin chung: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2030. 
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2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực lập quy hoạch: 

2.1. Vị trí khu vực lập quy hoạch:  
Thiệu Thành là xã nằm về phía Tây Bắc huyện Thiệu Hóa, trung tâm xã 

cách trung tâm huyện 9,0 km  

2.3. Phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch. 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên là toàn bộ địa giới hành chính xã 

Thiệu Thành với tổng diện tích 551,66 ha; Gồm 08 thôn: thôn Thành Tiến, thôn 

Thành Đức, thôn Thành Bảo, thôn Thành Giang, thôn Thành Đông, thôn Thành 

Thượng, thôn Thiện, thôn Thành Sơn. Có các hướng tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp xã Định Tăng, xã Định Tường, xã Định Bình huyện Yên Định; 

+ Phía Nam giáp xã Thiệu Công và Thiệu Tiến huyện Thiệu Hóa; 

+ Phía Đông giáp xã Thiệu Công huyện Thiệu Hóa; 

+ Phía Tây giáp xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hóa. 

2.4. Quy mô lập quy hoạch. 

Diện tích khu vực lập quy hoạch 551,66ha. Lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/5000 phục vụ đồ án 551,66 ha. 

3. Dự báo về quy mô dân số, lao động. 

a. Dân số. 

Dân số hiện trạng năm 2021 là 5.348 người; Dự báo đến năm 2025 dân 

số của xã là  5.975  người; Dự báo đến năm 2030 dân số của xã là 6.727 người. 

b. Lao động.  

Năm 2020 lao động tham gia vào các ngành kinh tế của xã là 3.295 lao 

động, đến năm 2025 trên địa bàn xã có 3.764 lao động, đến năm 2030 là 4.574 

lao động.  

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm ( 01 bộ) 

- Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng 

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng – Tỷ lệ 1/5000 

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã - Tỷ lệ 1/5000 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất - Tỷ lệ 1/5000 

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản 

xuất - Tỷ lệ 1/5000 

- Thuyết minh tổng hợp. 
 

UBND xã Thiệu Thành làm tờ trình kính trình UBND huyện Thiệu Hóa, các 

phòng ban chức năng liên quan phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu 

Thành đến năm 2030 để UBND xã triển khai các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP & ĐC xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thân Văn Dũng  
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