UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3874 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về chủ trương đầu
tư dự án mở rộng diện tích hệ thống xử
lý môi trường Nhà máy chế biến tinh
bột sắn Bá Thước tại xã Thiết Ống,
huyện Bá Thước của Công ty Cổ phần
xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5688/SKHĐT-KTĐN ngày 24/9/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về chủ trương đầu tư dự án mở rộng
diện tích hệ thống xử lý môi trường Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước tại
xã Thiết Ống, huyện Bá Thước của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả
Thanh Hóa; sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên
ngành và ý kiến tham gia của Chi cục Kiểm lâm số 705/CCKL-SDPTR ngày
06/10/2020, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có
ý kiến như sau:
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án
mở rộng diện tích hệ thống xử lý môi trường Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá
Thước tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước theo đề xuất của Công ty Cổ phần xuất
nhập khẩu rau quả Thanh Hóa tại Văn bản số 3420/SNN&PTNT-KHTC ngày
03/9/2020 (có văn bản gửi kèm theo).
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến của Sở Nông nghiệp và
PTNT, các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan tổng hợp, báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC.
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