ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2434 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 21 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến thanh thải đoạn
đê cũ sông Cầu Chày đoạn từ thôn
Tân Sen đến thôn Ấp Trú, xã Định
Bình, huyện Yên Định.

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Yên Định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8505/UBND-NN ngày
14/6/2022, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyện và Môi trường và các
đơn vị liên quan, kiểm tra, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Yên
Định tại Công văn số 1547/UBND-NN ngày 01/6/2022 về việc đề nghị thanh
thải đoạn đê cũ sông Cầu Chày đoạn từ thôn Tân Sen đến thôn Ấp Trú, xã Định
Bình, huyện Yên Định (có Công văn gửi kèm theo).
Để có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao có ý kiến tham gia bằng văn bản về đề nghị của UBND huyện Yên
Định tại Công văn nêu trên và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày
27/6/2022 để tổng hợp, báo cáo.
Về kiểm tra thực địa: Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra thực
địa công trình tại xã Định Bình, huyện Yên Định (xuất phát tại Chi cục Thủy lợi
vào lúc 07h15 - Thứ Năm, ngày 23/6/2022), đề nghị Quý cơ quan cử 01 cán bộ
có chuyên môn đại điện tham gia; đề nghị UBND huyện Yên Định chuẩn bị hồ
sơ tài liệu có liên quan để cung cấp và báo cáo Đoàn kiểm tra.
(Thông tin liên hệ qua Đồng chí: Nguyễn Nhật Linh - SĐT: 0949.452.113)
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

