ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2456

/SNN&PTNT-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v tham vấn ý kiến về đề nghị
xin phép nghiên cứu đầu tư xây dựng
đập dâng xả nước tạo hồ cảnh quan
sinh thái đa mục tiêu thị trấn Sơn Lư,
huyện Quan Sơn của Công ty cổ phần
Tư vấn và đầu tư phát triển điện
Thanh Xuân 68.

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương;
Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng;
- UBND huyện Quan Sơn.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8657/UBND-NN
ngày 17/6/2022 về việc giao tham mưu nghiên cứu đầu tư xây dựng đập dâng xả
nước tạo hồ cảnh quan sinh thái đa mục tiêu thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn;
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định, quy hoạch có
liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và UBND huyện Quan Sơn nghiên
cứu, có ý kiến tham gia về đề nghị xin phép nghiên cứu đầu tư xây dựng đập dâng
xả nước tạo hồ cảnh quan sinh thái đa mục tiêu thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn
của Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư phát triển điện Thanh Xuân 68 tại Công văn
số 69/2022/TX68-TH ngày 09/6/2022 (UBND tỉnh đã gửi đến Quý cơ quan trên hệ
thống TDoffice).
Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và
PTNT trước ngày 04/7/2022 (Thứ Hai) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Về kiểm tra thực tế: Đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ chuyên môn có mặt tại
UBND thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn vào lúc 09h30’ ngày 28/6/2022 (thứ 3); đề
nghị Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư phát triển điện Thanh Xuân 68 cử cán bộ
tham gia cùng đoàn công tác để kiểm tra thực địa vị trí dự kiến nghiên cứu đầu tư
xây dựng công trình (chi tiết liên hệ ông Trần Đình Thành, số điện thoại:
0916.785.819).
Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Công ty CP TV&ĐTPT
điện Thanh Xuân 68 (để p/h);
- Lưu: VT, TL.
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