
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-CN 

V/v sử dụng điểm đấu nối 

đường nhánh từ dự án cầu 

trung tâm đô thị thị trấn Cành 

Nàng và đường nối đường 

tránh thị trấn Cành Nàng đi 

ĐT.523D vào QL.217 tại 

Km94+580 (ngã tư). 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: UBND huyện Bá Thước. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 16/3/2022 

của UBND huyện Bá Thước về việc đề nghị bổ sung điểm đấu nối dự án cầu trung 

tâm đô thị thị trấn Càng Nàng và đường nối đường tránh thị trấn Càng Nàng đi 

ĐT.523B vào QL.217 tại Km94+580. Trên cơ sở báo cáo của Sở Giao thông vận tải 

tại Công văn số 2482/SGTVT-QLGT ngày 17/5/2022 và quy định hiện hành của 

pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2482/SGTVT-

QLGT ngày 17/5/2022; giao UBND huyện Bá Thước làm chủ sử dụng nút giao đấu 

nối dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Càng Nàng và đường nối đường tránh thị trấn 

Càng Nàng đi ĐT.523B vào QL.217 tại Km94+580 (ngã tư) đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch đấu nối vào QL.217 tại Quyết định số 1717/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022 để đầu tư xây dựng nút giao theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lưu: VT, CN (H’daunoicauttcanhnang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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