ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1608 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện
năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương,
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
(LRAMP), tỉnh Thanh Hóa.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quán
Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp phần
khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và
quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2921/SKHĐTCNDV ngày 09/5/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đối với Công
trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm
thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng
cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); của Sở Giao thông
vận tải tại Tờ trình số 1900/TTr-SGTVT ngày 17/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường
Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp

phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và
quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “Năm 2021” thành “Năm 2021
- 2022”.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3053/QĐ-UBND
ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh..
Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án
theo đúng hiện hành của pháp luật, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ
yêu cầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H’dctgQuanlaoSet).
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