ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số:

6552 /UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 12 tháng 5

năm 2022

V/v giao hướng dẫn, giải quyết
dứt điểm đề nghị cải tạo, đầu
tư xây dựng mới và gia hạn
thời gian thuê đất thực hiện dự
án Trung tâm Thương mại tổng
hợp Mai Trang tại thị trấn Hậu
Lộc, huyện Hậu Lộc.

Kính gửi:
- S Kế hoạch và ầu tư
- S Tài nguyên và M i trường
- S Xây dựng
- UBND huyện Hậu Lộc;
- ng ty ổ phần Thương mại Mai Trang.
UBND tỉnh nhận được V n ản số 0405/CV-MT ngày 04/5/2022 của
ng ty ổ phần Thương mại Mai Trang về việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất
để thực hiện dự án (có v n ản gửi kèm).
Phó hủ tịch UBND tỉnh Lê ức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:
UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết đề nghị gia
hạn thời gian thuê đất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại tổng hợp Mai
Trang tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc tại V n ản số 5626/UBND-NN ngày
25/4/2022 do vậy, giao S Tài nguyên và M i trường, S Xây dựng khẩn trương
hướng dẫn, giải quyết dứt điểm đề nghị của ng ty ổ phần Thương mại Mai
Trang tại V n ản số 0405/CV-MT ngày 04/5/2022 nêu trên theo đúng quy
định áo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2022 và những vấn
đề vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên
- hủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, NN.
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