
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND-THKH 
 

 Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2021 
 

V/v chưa chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây 

dựng mở rộng kho bảo quản, 

xưởng sơ chế, đóng gói nông 

sản Xuân Minh tại xã Hoằng 

Lưu, huyện Hoằng Hóa của 

Công ty TNHH đầu tư và 

xây lắp Xuân Minh. 

 

 

 

        Kính gửi:   

    - Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên 

      và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông 

      vận tải, Công Thương; 

    - UBND huyện Hoằng Hóa; 

    - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6906/SKHĐT-KTĐN ngày 

21/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng mở rộng kho bảo quản, xưởng sơ chế, đóng gói nông sản 

Xuân Minh tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH đầu tư và 

xây lắp Xuân Minh (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; 

UBND huyện Hoằng Hóa; Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa).  

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên 

về việc chưa xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng mở rộng kho 

bảo quản, xưởng sơ chế, đóng gói nông sản Xuân Minh tại xã Hoằng Lưu, 

huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh. Giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời cho Công ty TNHH đầu tư 

và xây lắp Xuân Minh theo quy định./. 

 

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

- Trung tâm Phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Mai Công Hoàng 
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	HÀ NỘI
	Mai Công Hoàng<hoangmc@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-23T09:06:04+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-23T09:06:13+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-23T09:09:14+0700




