
UỶ 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 tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện Quy hoạch các mỏ 

đất làm vật liệu đắp đê tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

 

  

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3059/SNN&PTNT-TL ngày 15/7/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả rà soát Quy 

hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trên cơ sở đó, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh 

công tác quản lý trong giai đoạn tới./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                            (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN.  
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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