
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 2021 

V/v điều chỉnh tên gọi và giai 

đoạn phát triển đô thị Tiên 

Trang trong quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 

2065; chấp thuận chủ trương 

lập Quy hoạch chung đô thị 

Tiên Trang, huyện Quảng 

Xương đến năm 2035. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Quảng Xương. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương có Công văn số 1266/UBND-

KTHT ngày 26/5/2021 về việc đề nghị điều chỉnh tên gọi và giai đoạn phát 

triển đô thị Tiên Trang trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; chấp thuận chủ 

trương lập Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương đến năm 

2035. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4499/SXD-QH 

ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh tên đô thị Quảng Lợi thành đô thị Tiên Trang 

và điều chỉnh từ 02 giai đoạn phát triển thành 03 giai đoạn, như sau:  

- Định hướng đến năm 2025: Đô thị Tiên Trang (gồm toàn bộ địa giới 

hành chính xã Tiên Trang, diện tích tự nhiên 1.033 ha, dân số hiện trạng 

khoảng 11.550 người), dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 15.000 người. Là 

đô thị phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, công nghiệp.  

- Định hướng đến năm 2030: Đô thị Tiên Trang phạm vi ranh giới bao 

gồm các xã: Tiên Trang, Quảng Nham, Quảng Thạch với tổng diện tích 1.772 

ha, dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 42.500 người. Là đô thị phát triển du 

lịch, dịch vụ thương mại, công nghiệp, hậu cần nghề cá, sửa chữa tàu thuyền 

và chế biến, nuôi trồng thủy hải sản. 

- Định hướng đến năm 2035: Là khu vực nội thị của thị xã Quảng Xương.  



2. Chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035:  

- Diện tích lập quy hoạch: 1.033 ha (toàn bộ diện tích xã Tiên Trang);  

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Quảng Xương;  

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và vốn huy động hợp pháp khác./. 

 

Nơi nhận:     

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

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, NV; 

- Lưu: VT, CN. 
H11(2021).CT QHDT Tien Trang 

 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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