
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 giải quyết 

đề nghị của Công ty Cổ phần 

bảo vệ thực vật, giống cây 

trồng, vận tải, môi trường, 

thương mại 277 tại Công văn 

số 01/TTr-277 ngày 22/7/2020. 

 

 

 

           Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật, giống cây 

trồng, vận tải, môi trường, thương mại 277. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/TTr-277 ngày 22/7/2020 

của Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vận tải, môi trường, 

thương mại 277 về việc đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở ươm giống và cung cấp dịch vụ cây xanh phường Đông Cương, 

thành phố Thanh Hóa. 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 Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị 

của Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vận tải, môi trường, 

thương mại 277 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 

 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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