
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 2020 

V/v thống nhất chỉ tiêu sử 

dụng đất theo Giấy phép quy 

hoạch đã cấp của dự án Trung 

tâm dịch vụ tổng hợp tại 

phường Đông Hương, thành 

phố Thanh Hóa. 

 

 
                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa. 
 

Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa có Công văn số 21/CV-XKTH ngày 

09/6/2020 về việc thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất theo Giấy phép quy hoạch đã 

cấp của dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp tại phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3860/SXD-

PTĐT ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất 

của khu đất thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp tại phường Đông 

Hương, thành phố Thanh Hóa với nội dung theo Giấy phép quy hoạch số 

337/GPQH ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh đã cấp, như sau: Tổng diện tích 

khu đất 6.326 m2, mật độ xây dựng từ 50% đến 55%, hệ số sử dụng đất tối đa 

5,6 lần, tầng cao công trình 21 tầng (khối đế 04 tầng và khối tháp 21 tầng). 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty cổ phần xe khách 

Thanh Hóa thực hiện trình tự, thủ tục các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo 

các quy định hiện hành của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên (để thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN. 
H124(2020).QH TTDV TH Dong Huong 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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