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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 21 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến việc UBND huyện
Nông Cống đề xuất ủy quyền phê
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chăn
nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung
quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ,
huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
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Nhận được Văn bản số 4074/SXD-QH ngày 10/6/2022 của Sở Xây dựng
về việc tham vấn ý kiến việc UBND huyện Nông Cống đề xuất ủy quyền phê
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chăn nuôi
bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông
nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 QHCT dự án chăn nuôi bò sữa và
chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Yên
Mỹ, xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt QHCT
Dự án chăn nuôi bò sữa), được nghiên cứu lập trên cơ sở Quyết định số
5359/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh một
số nội dung Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 17/5/2017), với quy mô lập
quy hoạch là 95ha, do Công ty TNHH hai thành viên ứng dụng CNC nông
nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ tổ chức lập, được UBND huyện Nống Cống
phê duyệt tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.
Theo định hướng phát triển đô thị tại Quy hoạch xây dựng vùng huyện
Nông Cống được UBND tỉnh phê duyệt tại 1863/QĐ-UBND ngày 02/6/2021,
Đô thị Yên Mỹ (vùng phía Nam) là đô thị mới được phát triển dọc theo đường
tỉnh lộ 505, đường tỉnh lộ 512 kéo dài. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 29 Luật
Sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số
35/2018/QH14, thì việc phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực
trong đô thị mới thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
Theo quy định tại khoản 7, Điều 2, Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung
một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương quy
định: “Trong trường hợp cần thiết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12
của Luật này, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban
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nhân dân cấp dưới trực tiếp… Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản”.
Do đó, việc UBND huyện Nông Cống đề xuất ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục
bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa
tập trung quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
là phù hợp. Đề nghị Sở xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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