
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-THKH 
 

 Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2023 
 

V/v giao tham mưu giải quyết đề 

nghị gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án 

nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp 

nước sạch cho thị trấn huyện Hậu 

Lộc và một số xã lân cận tại xã 

Cầu Lộc, xã Lộc Tân và thị trấn 

Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. 

 

 
       Kính gửi:   

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện Hậu Lộc; 

- Công ty CP xây dựng và thương mại số 7 TH. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 13/2023/CV-CT7 ngày 20/3/2023 

của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại số 7 TH về việc xin gia hạn dự án 

nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn huyện Hậu Lộc và một 

số xã lân cận tại xã Cầu Lộc, xã Lộc Tân và thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Hậu Lộc và các 

đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng và thương 

mại số 7 TH tại công văn nêu trên (gửi kèm theo), căn cứ quy định hiện hành và 

tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

chậm nhất vào ngày 10/4/2023./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Mai Công Hoàng 
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