ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16301 /UBND-CN
V/v giao tham mưu, giải
quyết đề nghị tài trợ chi phí
đo vẽ địa hình, lập đồ án quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 khu dân cư mới tại xã
Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Tổng Công ty CPĐTXD Minh Tuấn.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 343/KHKT-MT ngày
17/11/2020 của Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn về việc tài
trợ chi phí đo vẽ địa hình, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
nguyên và Môi trường, UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, đơn vị liên quan
nghiên cứu đề nghị của Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn tại
Công văn số 343/KHKT-MT ngày 17/11/2020 nêu trên; căn cứ các quy định
hiện hành của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước
ngày 25/12/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo);
- CVP UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang;
- Lưu: VT, CN.
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