
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KTTC     Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2021 
V/v xác định giá đất cụ thể đối với dự 

án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và 

giấy Depak của Công ty TNHH Depak. 

 

     

    Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

             

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2590/STNMT-TCKH 

ngày 10/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và xin ý kiến chỉ 

đạo về xác định giá đất cụ thể đối với dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và 

giấy Depak của Công ty TNHH Depak (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tư 

pháp tại văn bản số 474/STP-XDVB ngày 25/3/2021, Sở Tài chính tại văn bản 

số 1253/STC-QLCS.GC ngày 16/3/2021, Cục Thuế tỉnh tại văn bản số 

1097/CT-HKDCN ngày 12/3/2021 và UBND thị xã Bỉm Sơn tại văn bản số 

632/UBND-TNMT ngày 09/3/2021). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại văn bản nêu trên (có file văn bản gửi kèm theo); giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường căn cứ quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh quy định Bảng giá các 

loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định của 

pháp luật hiện hành, khẩn trương xác định giá đất dự án Nhà máy sản xuất bao 

bì từ gỗ và giấy Depak, trình duyệt theo quy định./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c); 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế; 

- UBND thị xã Bỉm Sơn; 

- Lưu: VT, KTTC (ĐNV). 
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TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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