
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THKH 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v giao thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

cầu mới thay thế cống vòm tại 

Km8+170 đường tỉnh 516C, xã Định 

Thành, huyện Yên Định. 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Yên Định. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 2376/TTr-SGTVT ngày 12/5/2022 

(kèm theo Báo cáo số 2374/BC-SGTVT ngày 12/5/2022) của Sở Giao thông vận 

tải về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu mới 

thay thế cống vòm tại Km8+170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên 

Định (có Tờ trình, Báo cáo gửi kèm theo). 

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

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Định và các ngành, đơn 

vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 5335/UBND-CN ngày 19/4/2022 và tình hình thực 

tế, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu mới 

thay thế cống vòm tại Km8+170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên 

Định và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt nếu đủ điều kiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                       

Mai Công Hoàng 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-22T13:39:45+0700
	HÀ NỘI
	Mai Công Hoàng<hoangmc@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-23T08:38:20+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-23T08:38:30+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-23T08:52:28+0700




