
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

       Số:            /UBND-NN                              Thanh Hoá, ngày       tháng  10  năm 2020 

V/v Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 

Tuấn Minh đề nghị được thuê đất thực hiện dự 

án đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Vồm xã 

Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. 
 

  

                     Kính gửi:  

  - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Sở Xây dựng; 

  - Sở Công thương; 

  - UBND thành phố Thanh Hóa; 

  - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tuấn Minh. 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 18/CV-CTTM ngày 

08/6/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tuấn Minh về việc đề 

nghị được thuê đất thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Vồm xã 

Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Công văn số 7134/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2020, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh (nhà 

đầu tư đã trúng thầu thực hiện chuyển đổi mô hình chợ do UBND thành phố 

Thanh Hóa lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền) được hoàn thiện hồ sơ thuê 

đất thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh, khai thác Chợ Vồm tại vị trí mới được 

Sở Xây dựng thỏa thuận Tổng mặt bằng xây dựng Chợ Vồm xã Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa theo Văn bản số 2070/SXD-QLQH ngày 26/4/2017. 

- Đồng ý không thực hiện thủ tục cho Công ty cổ phần Xây dựng thương 

mại Tuấn Minh thuê đất Chợ Vồm tại vị trí cũ. Giao Cục thuế tỉnh thực hiện truy 

thu tiền thuê đất của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh trong 

thời gian sử dụng đất tại khu đất Chợ Vồm cũ đảm bảo đầy đủ, không thất thu 

ngân sách nhà nước./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

Thang 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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