ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 262 /SNN&PTNT-KHTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v tham gia ý kiến về gia hạn thời
gian thực hiện phương án xử lý cấp
bách khơi thông dòng chảy, khắc phục
hiện tượng sạt lở, bảo vệ bờ, bãi sông
từ Km88+300-Km89+300 tuyến sông
Mã, đoạn qua xã Cẩm Yên và xã Cẩm
Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông và Vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cẩm Thủy.
Thực hiện Công văn số 806/UBND-NN ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về
việc giao tham mưu gia hạn thời gian thực hiện phương án xử lý cấp bách khơi
thông dòng chảy, khắc phục hiện tượng sạt lở, bảo vệ bờ, bãi sông từ Km88+300Km89+300 tuyến sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Yên và xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm
Thủy. Để có cơ sở tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có ý
kiến tham gia bằng văn bản theo đề nghị của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc
tại Công văn số 01/CV-ĐL ngày 12/01/2021, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT
chậm nhất trong ngày 28/01/2021.
Về kiểm tra thực địa: Đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ chuyên môn có mặt tại
UBND xã Cẩm Yên vào lúc 09h30 ngày 25/01/2021 để kiểm tra hiện trường thi
công (chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, điện thoại: 0983.757.997).
Đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy thông báo cho UBND các xã Cẩm Ngọc,
Cẩm Yên biết, cử cán bộ tham dự và tạo điều kiện cho các đơn vị liên hệ công tác;
Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để gửi
cho các đơn vị và cử cán bộ tham gia cùng Đoàn công tác.
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- UBND các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Yên (để p/h);
- Công ty CPTM Đức Lộc (để p/h);
- Lưu: VT, KHTC.
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