
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2021
 

V/v gia hạn thời gian tham mưu 

điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

1484/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 

                        Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3095/SNN&PTNT-

TT&BVTV ngày 19/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

9009/UBND-NN ngày 25/6/2021 về bổ sung diện tích cây gai xanh nguyên liệu 

vào Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ Nhà máy sản xuất 

sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy đến 2025, định hướng đến 2030 (có bản 

sao gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn nêu trên. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn 

trương tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 

24/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng 

nguyên liệu cây gai xanh phục vụ Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, 

huyện Cẩm Thủy đến 2025, định hướng đến 2030 theo đúng nội dung chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9009/UBND-NN ngày 25/6/2021; 

hoàn thành trước ngày 10/8/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (445.2021) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

Cao Thanh Tùng 
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