
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

PHÒNG KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /KT-CNTY 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế 

hoạch quản lý vận chuyển, giết 

mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia 

cầm trên địa bàn thành phố Sầm 

Sơn năm 2021 

Sầm Sơn, ngày     tháng     năm 2021 

 

     Kính gửi:  

 - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức  

Chính trị-Xã hội thành phố; 

- Các phòng: Tài chính-Kế hoạch; Quản lý đô thị; Tài 

nguyên -Môi trường; Y tế; 

- Các đơn vị: Công an thành phố, Đội Quản lý thị 

trường số 2; Đồn Biên phòng Sầm Sơn; Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, phường. 

 

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 145/KH-

UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, 

kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.  

Để tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 

16/6/2021 của UBND tỉnh, phòng Kinh tế đã xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý 

vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Sầm 

Sơn năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Phòng Kinh tế kính đề nghị Uỷ ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm Sơn và các tổ chức Chính trị -Xã hội 

thành phố; các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Kế 

hoạch, làm cơ sở để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND thành phố ban hành. 

(Có dự thảo Kế hoạch kèm theo) 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về phòng Kinh tế trước ngày 

06/7/2021, sau thời gian trên nếu như đơn vị nào không có văn bản góp ý xem 

như thống nhất các nội dung của dự thảo Kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP (để b/c); 

- Lưu: KT 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chinh 
 


		chinhvd.samson@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-29T18:06:55+0700


		hungtv.samson@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-30T08:31:46+0700


		2021-06-30T08:32:33+0700


		2021-06-30T08:32:50+0700




