
    ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THANH HÓA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:                /UBND-THKH               Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2021 

V/v giao xem xét, giải quyết đề 

nghị của Công ty cổ phần Mai 

Linh Đông Đô về việc thực hiện 

dự án Trung tâm trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm và bảo trì, bảo 

hành ô tô tại thị trấn Tân Phong, 

huyện Quảng Xương. 

 

 

    

   Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 68/CV-MLĐĐ ngày 08/9/2021 của 

Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô về việc tháo gỡ khó khăn do đại dịch 

Covid-19 để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

và bảo trì, bảo hành ô tô tại xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong), huyện 

Quảng Xương (Có bản sao kèm theo). 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô tại Văn 

bản số 68/CV-MLĐĐ ngày 08/9/2021; căn cứ quy định của pháp luật và tình 

hình thực tế, có văn bản trả lời, hướng dẫn Công ty cổ phần Mai Linh Đông 

Đô thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định; báo cáo, đề 

xuất Chủ tịch UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

-  Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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