
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

Số:           /UBND-CN 

 V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ 

tục, hồ sơ thuê đất thực hiện dự án 

Bãi trung chuyển, tập kết, kinh 

doanh cát tại xã Hoằng Đức, huyện 

Hoằng Hóa. 

Thanh Hóa, ngày       tháng 8  năm 2020 

              

            Kính gửi:  

        - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

   - Công ty TNHH Phát triển thương mại và vận tải Tân Phát. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 18/VB-CT ngày 28/7/2020 của 

Công ty TNHH Phát triển thương mại và Vận tải Tân Phát đề nghị gia hạn thời 

gian hoàn chỉnh hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Bãi trung chuyển, tập kết, kinh 

doanh cát tại xã Hoằng Đức (trước đây là xã Hoằng Minh), huyện Hoằng Hóa 

(khu vực UBND tỉnh cho phép đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất theo 

quy định tại Công văn số 1122/UBND-CN ngày 29/01/2018; gia hạn tại Công văn 

số 3228/UBND-CN ngày 18/3/2020) để đơn vị hoàn thành thủ tục xin thuê đất 

theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho Công ty TNHH Phát triển thương mại và Vận tải Tân Phát 

được gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ thuê đất thực hiện dự án 

Bãi trung chuyển, tập kết, kinh doanh cát tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa 

(khu vực UBND tỉnh cho phép đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất theo 

quy định tại Công văn số 1122/UBND-CN ngày 29/01/2018; gia hạn tại Công văn 

số 3228/UBND-CN ngày 18/3/2020); thời gian gia hạn là 90 ngày, kể từ ngày 

Công văn này có hiệu lực. Quá thời hạn nêu trên, văn bản đồng ý chủ trương cho 

đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất để thực hiện dự án trên sẽ chấm dứt 

hiệu lực./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;     

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);  

- Lưu: VT, CN.             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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