
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-CN 

 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2020 

V/v giao tham mưu đấu nối 

đường nhánh dự án nhà hàng, 

khách sạn, dịch vụ thương 

mại vào ĐT526, xã Liên Lộc, 

huyện Hậu Lộc. 

 

 

 

Kính gửi:   

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND huyện Hậu Lộc. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/ĐNGT-MDPHT ngày 

22/11/2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Medipha - Phòng Khám đa khoa 

Hải Tiến Star về việc xin chấp thuận vị trí nút giao đấu nối đường nhánh từ 

dự án Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thương mại tại 

Km10+700 (TT) ĐT526, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc 

và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 08/ĐNGT-MDPHT 

ngày 22/11/2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Medipha - Phòng Khám đa 

khoa Hải Tiến Star (gửi kèm theo Công văn này); căn cứ quy định pháp luật và 

tình hình thực tế, hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả 

và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

15/12/2020./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Medipha -  

  Phòng Khám đa khoa Hải Tiến Star; 

 (Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc) 

- Lưu: VT, CN (H’48.519). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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