
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

           

Số              /UBND-KT&HT 

V/v: cho ý kiến Hồ sơ, Đồ án điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch dự án Khu 

nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã 

Diễn Thành, huyện Diễn Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

        Diễn Châu, ngày         tháng      năm 2023 

                    

                     Kính gửi: 

- Các Phòng: Tài Nguyên và Môi Trường; Kinh tế và Hạ 

tầng; Tài chính – Kế hoạch; Giáo dục & Đào tạo; Văn 

Hóa & Thông tin; 

- Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu; 

- Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn. 
 

Ngày 19/01/2023 UBND huyện nhận được Tờ trình số 01/TTr-HS ngày 

16/01/2023 về việc thẩm định, phê duyệt “Điều chỉnh cục bộ lô đất Nhà văn hóa 

(NVH), Trường mầm non (TH); Cụm nhà ở biệt thự (B1 và B2); lô đất công viên cây 

xanh (CX-9 và CX-7) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ thương mại 

tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu”, với các nội dung đề xuất điều chỉnh (có bản 

sao Tờ trình gửi kèm). 

Căn cứ các Công văn: số 9361/UBND-CN ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An; số 4182/SXD.QHKT ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng Nghệ An về 

việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở 

và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu; số 4981/SXD.QHKT 

ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc xử lý hồ sơ trình thẩm định 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại 

xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. 

Để có cơ sở thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu nhà ở và 

dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An theo đúng 

quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính – Kế hoạch; Văn hóa 

& Thông tin; Giáo dục & Đào tạo: 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao cho ý kiến về Hồ sơ, Bản vẽ điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

2. Đề nghị Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông huyện: Phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức đăng tải công bố, công khai lấy ý kiến đồ án điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

3. UBND xã Diễn Thành: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu 
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vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan về Hồ sơ, Bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch, 

theo đúng quy định hiện hành, kết quả tổng hợp ý kiến gửi về UBND huyện. 

4. Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn: 

- Lập báo cáo nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. 

- Chủ trì phối hợp với UBND xã Diễn Thành, các đơn vị tổ chức cung cấp hồ 

sơ, Bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch… để thực hiện lấy ý kiến. 

- Cập nhập các ý kiến góp ý vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy 

định hiện hành. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:   

Tổng hợp các ý kiến của cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ chức Thẩm định, 

tham mưu phê duyệt đúng quy định của pháp luật. 

(Kèm theo Công văn là bản vẽ phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch) 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành nêu trên; Chủ tịch UBND xã Diễn Thành 

triển khai thực hiện kịp thời, văn bản góp ý gửi về UBND huyện trước ngày 

10/02/2023 để tiến hành các bước tiếp theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng (để b/c); 

- TT Huyện ủy (để b/c); 

- CT và các PCT UBND huyện (để b/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

    

 

 
 

 

Lê Mạnh Hiên 
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