
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
  

 Hà Nam, ngày       tháng       năm 2022 
 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
  

                            Kính gửi:  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 - Cơ quan trình: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Văn bản trình kèm theo: của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình 

số 168/TT-STN&MT ngày 16 tháng 5 năm 2022) về việc công nhận kết quả trúng 

đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương 

mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý; 

1. Nội dung: Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý 

2. Ý kiến các cơ quan liên quan:  

Của đơn vị chủ trì tham mưu, thẩm định: 

- Về quan điểm tham mưu: đã rõ quan điểm đề nghị giải quyết. 

- Kết luận đề nghị: đã đảm bảo theo đúng quy định 

3. Tổng hợp; ý kiến đề xuất của chuyên viên trình: Văn phòng tổng hợp ý kiến của 

cơ quan chủ trì (Sở Tài nguyên và Môi trường) và hồ sơ  kèm theo trình Lãnh đạo 

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) ký duyệt, ban hành văn bản 

4. Ý kiến của phòng, ban có liên quan: 

Trưởng phòng  

Ngày       tháng  5  năm 2022 

 

 

 
 

Trần Tuấn Anh 

Chuyên viên 

Ngày   tháng 5  năm 2022 

 

 

 
 

Phạm Quang Vinh 

Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ngày     tháng    năm 2022                     Ngày     tháng    năm 2022 

Chánh Văn phòng                              

 

 

 

 

 Đỗ Hoàng Hải                                         

Ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ngày     tháng    năm 2022 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Chức 
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