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Số:               /UBND-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

V/v khẩn trương hoàn thiện h  sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất 

tr ng lúa để thực hiện dự  n 

Đường từ Trung tâm thành phố 

Thanh Hóa nối đường giao thông 

từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi 

Khu kinh tế Nghi Sơn. 

 

                   
Kính gửi:  

- S  Tài nguy n và  ôi trường; 

- S   iao thông v n tải  

- UBND thành phố Thanh Hóa  

- UBND c c huyện: Đông Sơn  Triệu Sơn. 

  
 

UBND tỉnh nh n đư c Công v n số 372/STNMT-CSĐĐ ngày 14/01/2022 

của S  Tài nguy n và  ôi trường v  việc chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa 

để thực hiện công trình đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường 

giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Công v n số 

238/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/01/2022 của S   iao thông v n tải v  việc báo 

c o kết quả rà so t nguy n nhân chưa đư c Thủ tướng Chính phủ chấp thu n 

chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa thực hiện dự  n Đường từ Trung tâm 

thành phố Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh 

tế Nghi Sơn  có 2 v n  ản gửi k m    

Sau khi xem xét,  hó Chủ tịch UBND tỉnh    Đ c  iang có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Việc chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa để thực hiện dự  n Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thu t cụm công nghiệp Xuân  ai tại xã Xuân  ai  huyện Thọ 

Xuân đã đư c Bộ Tài nguy n và  ôi trường   o c o  đ  nghị Thủ tướng Chính 

phủ chấp thu n tại Công v n số 292/BTNMT-TC  ĐĐ ngày 14/01/2022 và 

UBND tỉnh đã chỉ đạo  giao S  Tài nguy n và  ôi trường  UBND huyện Thọ 

Xuân tiếp tục theo dõi  đấu mối  giải trình phục vụ Thủ tướng Chính phủ chấp 

thu n tại Công v n số 1038/UBND-NN ngày 19/01/2022. 

2  Đối với việc báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thu n chuyển 

mục đích sử dụng đất tr ng lúa để thực hiện dự  n Đường từ Trung tâm thành 

phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu 

kinh tế Nghi Sơn: Y u cầu S  Tài nguy n và  ôi trường  S   iao thông v n tải 

thực hiện nghi m túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công v n số 

20821/UBND-NN ngày 30/12/2021  đ ng thời  nâng cao tính chủ động  đấu mối 

kịp thời với Bộ Tài nguy n và  ôi trường để đư c hướng dẫn trình tự  thủ tục  



thẩm quy n chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa  Tr n cơ s  hướng dẫn của 

Bộ Tài nguy n và  ôi trường  khẩn trương hoàn thiện và cung cấp đầy đủ h  sơ 

phục vụ trình cấp thẩm quy n chấp thu n cho ph p chuyển mục đích sử dụng đất 

tr ng lúa để thực hiện dự  n n u tr n theo đúng quy định    o c o UBND tỉnh 

kết quả thực hiện /  

 

Nơi nhận: 
- Như tr n  

- Chủ tịch UBND tỉnh  để  /c   

- C c đơn vị li n quan  

-  ưu: VT  NN. 
        (MC50.01.22) 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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