
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:             /UBND-KTTC 
 

V/v cập nhật chợ xã Đông Minh, 

huyện Đông Sơn vào quy hoạch 

phát triển hệ thống chợ tỉnh 

Thanh Hóa. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày          tháng      năm 2021 

 

 

                                  Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Đông Sơn. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 21/9/2021 của 

UBND huyện Đông Sơn về việc cập nhật chợ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn 

vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2970/SCT-

QLTM ngày 15/10/2021 của Sở Công Thương về việc giải quyết đề nghị của 

UBND huyện Đông Sơn về cập nhật quy hoạch chợ xã Đông Minh, huyện Đông 

Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh, kèm theo văn bản góp ý của các 

đơn vị liên quan (gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với các ngành, đơn 

vị, địa phương liên quan để tiếp tục tham mưu giải quyết đề nghị cập nhật chợ 

xã Đông Minh, huyện Đông Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh 

Thanh Hóa theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

14717/UBND-KTTC ngày 22/9/2021. 

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Sơn thực 

hiện nghiêm công tác phối hợp trong quá trình giải quyết công việc, quy định tại 

Điều 11 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của 

UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TNMT; 

- Lưu: VT, KTTC (VA54920). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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