
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2020 
 

V/v giao tham mưu gia hạn 

thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục dự án Khu trang trại sản 

xuất, kinh doanh giống lợn và 

chăn nuôi lợn thương phẩm 

chất lượng cao Newhope Đồng 

Thịnh tại xã Đồng Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc. 

 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Ngọc Lặc; 

- Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi  

   New Hope Thanh Hóa. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 018/CVGH/CNNHTH 

ngày 16/9/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi New Hope Thanh 

Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu trang trại 

sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao 

Newhope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ngọc Lặc và các ngành, đơn 

vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn 

nuôi New Hope Thanh Hóa tại văn bản nêu trên (có bản sao kèm theo); có ý 

kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Huy Chân 
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