
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-CN 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

V/v sử dụng nút giao đường 

nhánh từ khu đô thị Bắc Đại 

lộ Lê Lợi vào Km324+880 

(PT) QL1 đoạn tránh thành 

phố Thanh Hóa. 

 

 

Kính gửi:  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 542/2020/CV-PTDA 

ngày 15/8/2020 của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần về việc giao sử 

dụng nút giao đường nhánh từ khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi vào Km324+880 

(PT) QL1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của 

Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4044/SGTVT-QLGT ngày 22/9/2020, 

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 

4044/SGTVT-QLGT ngày 22/9/2020, cụ thể: 

1. Giao cho Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần được sử dụng nút 

giao tại Km324+880 (PT) QL1 đoạn tránh thành phố Thanh Hoá để đầu tư 

hoàn chỉnh nút giao (đầu tư hệ thống đèn tín hiệu, các biển báo hiệu, vạch 

sơn…), bằng nguồn kinh phí của Tập đoàn; tự di chuyển hoặc cải tạo công 

trình nút giao và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần nghiên cứu nội dung 

Công văn nêu trên của Sở Giao thông vận tải (Công văn này đã gửi cho Tập 

đoàn) để triển khai thực hiện theo quy định./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN (H’38.909). 

 

 

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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