UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8947 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v Công ty CP giống cây trồng
Thanh Hóa xin chuyển đổi cây
trồng trên một phần diện tích đất
tại Trại giống cây trồng Đông Sơn.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP giống cây trồng Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 21/CV-GCT ngày 14/5/2022
của Công ty Cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa xin chuyển đổi cây trồng trên
một phần diện tích đất tại Trại giống cây trồng Đông Sơn thuộc phường Đông
Tân, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Công văn số 5063/STNMT-QLĐĐ ngày 15/6/2022,
Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham vấn ý kiến của Sở Công
Thương (là đơn vị quản lý chuyên ngành điện); đồng thời, phối hợp với các
ngành, địa phương liên quan, báo cáo về lộ trình thực hiện quy hoạch xây dựng
(làm kênh mương dẫn nước) và nêu rõ căn cứ pháp lý quy định về điều kiện tổ
chức kinh tế thuê đất được chuyển đổi cơ cấu cây trồng; báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 10/7/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
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