
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THKH 
 

 Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 
 

V/v giải quyết đề nghị của 

Công ty TNHH ĐT&TM 

Lộc Phát về việc bổ sung 

mục tiêu đầu tư của Trung 

tâm dịch vụ kinh doanh hàng 

tiểu thủ công nghiệp và đồ 

gỗ xuất khẩu tại xã Liên 

Lộc, huyện Hậu Lộc. 

 

 

 
           Kính gửi:   

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

     - Sở Xây dựng; 

     - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

     - Sở Công Thương; 

     - UBND huyện Hậu Lộc; 

     - Công ty TNHH ĐT&TM Lộc Phát. 

       
     

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 61/TTr-LP ngày 01/6/2021 

của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lộc Phát về việc xin bổ sung mục 

tiêu đầu tư của Trung tâm dịch vụ kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp và đồ 

gỗ xuất khẩu tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc (có văn bản gửi kèm theo). 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, 

đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Lộc Phát (địa chỉ: số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa) tại văn bản nêu trên, căn cứ quy định hiện hành, có ý kiến tham 

mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 01/7/2021./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Cao Thanh Tùng 

 


		tungct@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T15:34:12+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T16:14:09+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T16:14:19+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T16:30:31+0700




