
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      năm 2021 

V/v UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị 

cho phép giao đất để thực hiện dự án: 

Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm 

Sơn tại phường Quảng Cư, thành phố 

Sầm Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn 

FLC làm chủ đầu tư và cập nhật vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố 

Sầm Sơn. 

 

 

  Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Sầm Sơn; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. 

 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 1331/TTr-UBND ngày 

09/04/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc đề nghị cho phép giao đất để 

thực hiện dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn tại phường Quảng 

Cư, thành phố Sầm Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư và 

cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Sầm Sơn (có Tờ trình 

gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan xem xét đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình nêu trên, 

căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 29/04/2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

Thang 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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	Cao Thanh Tùng<tungct@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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