
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:             /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                    

Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 
V/v giao tham mưu, giải quyết đề 

nghị bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất hằng năm, huyện Như Thanh.

   

 
   Kính gửi:  

     - S  T i nguy n v    i trư ng  

     - S  Kế hoạch v  Đầu tư  

     - UBND huyện Như Thanh; 

     - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

        sản xuất n ng nghiệp Phú Phượng. 

               

 UBND tỉnh nhận được Văn bản số 08/Tr-PP ngày 12/01/2022 của Công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất n ng nghiệp Phú Phượng về việc xin bổ 

sung v o kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Thanh để thực hiện dự án 

Khu sản xuất v  chế biến n ng sản Phú Phượng (có văn bản gửi kèm).  

Phó  hủ tịch UBND tỉnh    Đ c  iang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 iao S  T i nguy n v    i trư ng chủ tr , phối hợp v i S  Kế hoạch v  

Đầu tư, UBND huyện Như Thanh v  các đơn vị có  i n quan, căn c  quy định 

của pháp  uật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để xem xét, tham mưu cho 

UBND tỉnh giải quyết đề nghị của   ng ty TNHH Thương mại dịch vụ sản 

xuất n ng nghiệp Phú Phượng tại Văn bản số 08/Tr-PP ngày 12/01/2022 nêu 

tr n theo đúng quy định  có ý kiến đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trư c 

ngày 28/02/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như tr n  

-  hủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

-  ác đơn vị  i n quan  

-  ưu: VT, NN. 
     (MC49.01.22) 
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