
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 chỉ tiêu về mật độ, số 

tầng cao, chiều cao công trình 

chung cư xây dựng trên khu 

đất tại lô A, khu II, Khu đô thị 

mới Bắc đại lộ Lê Lợi, thành 

phố Thanh Hóa. 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- CTCP Tổng Công ty Tecco Hà Nội. 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3892/SXD-

PTĐT ngày 29/6/2020 về việc thống nhất chỉ tiêu về mật độ, số tầng cao, 

chiều cao công trình chung cư xây dựng trên khu đất tại lô A, khu II, Khu đô 

thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa (kèm theo Công văn số 

52/2020/CV-TECCO.HN ngày 09/6/2020, số 68/CV-TECCO.HN ngày 

02/7/2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tecco Hà Nội), Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Thống nhất chỉ tiêu thiết kế công trình chung cư xây dựng trên khu 

đất tại lô A, khu II, Khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, 

như sau: Mật độ xây dựng khối đế là 55%, khối tháp là 50%; số tầng gồm 25 

tầng nổi và 03 tầng hầm; chiều cao công trình là 87m. Các nội dung khác về 

thiết kế yêu cầu thực hiện đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và tham mưu các vấn đề phát sinh về đầu tư, 

đất đai, xây dựng, tài chính... của dự án (nếu có) theo quy định 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, TC; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN. 
H125(2020).CT DCQH CC Tecco Binh Minh 

 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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