
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

Số:        /UBND-KTHT 

V/v công bố công khai quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định 

cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản 

Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Xuân, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  UBND xã Xuân Hòa 

 

Nhận được Công văn số 1158/-BQLDANN-DDHDA3 ngày 14/11/2022 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh 

Hóa V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư 

thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND xã Xuân Hòa chủ trì, căn cứ quy định tại khoản 4, điều 41, 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, tổ chức công bố công khai 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước 

Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Hình thức công bố công khai quy hoạch: thực hiện theo quy định tại Điều 

42, Luật Xây dựng và Khoản 15, Điều 28, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14. 

Yêu cầu UBND xã Xuân Hòa khẩn trương, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên (để thực hiện); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BQLDA đầu tư xây dựng các công  

trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Hữu Tuất 
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