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Số:                 /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                    

   Thanh Hoá, ngày         tháng        năm 2022 

V/v giao tham mưu giải quyết 

đề nghị điều chỉnh, bổ sung và 

cập nhật Kế hoạch sử dụng đất 

hằng năm, huyện Hậu Lộc đối 

với dự án cơ sở y tế tại thị trấn 

Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.  

      
   

   Kính gửi:  

     - Sở  ài nguy n và M i trư ng   

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư  

     - Sở Xây dựng  

     - Sở Y tế  

     - UBND huyện Hậu Lộc. 
 

               

 UBND tỉnh nhận được    tr nh số       r -UBND ngày 30/11/2022 c a 

UBND huyện Hậu Lộc về việc cho phép thực hiện dự án và cập nhật vào Kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm huyện Hậu Lộc, tỉnh  hanh Hóa  có văn bản gửi   m   

Phó  h  tịch UBND tỉnh L  Đ c  iang có    iến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở  ài nguy n và M i trư ng ch  tr , phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế và các đơn vị li n quan, căn c  quy định c a pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo c a UBND tỉnh để xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh 

giải quyết đề nghị c a UBND huyện Hậu Lộc tại    tr nh số       r -UBND 

ngày 30/11/2022 nêu trên; có    iến đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 31/12/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n  

-  h  tịch UBND tỉnh  để b cáo   

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: V , NN  
       (MC637.12.22) 
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