
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 2021 

V/v giao tham mưu đấu nối 

đường nhánh giao thông từ 

cửa hàng xăng dầu Thiệu Duy 

vào ĐT.516C tại Km5+080 

thuộc địa phận tại xã Thiệu 

Duy, huyện Thiệu Hóa. 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND huyện Thiệu Hóa. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/ĐNGT-CNTH ngày 

21/7/2021 của Công ty CP tư vấn Xây dựng - Thương mại và Xây lắp điện 

Thanh Thảo - Chi nhánh Trường Hải về việc xin chấp thuận vị trí nút giao đấu 

nối đường nhánh giao thông từ cửa hàng xăng dầu Thiệu Duy vào ĐT.516C tại 

Km5+080 (T) thuộc địa phận tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa 

và các đơn vị liên quan nghiên cứu Công văn số 08/ĐNGT-CNTH ngày 

21/7/2021 của Công ty CP tư vấn Xây dựng - Thương mại và Xây lắp điện 

Thanh Thảo - Chi nhánh Trường Hải (gửi kèm theo Công văn này); căn cứ quy 

định pháp luật và tình hình thực tế, hướng dẫn Công ty CP tư vấn Xây dựng - 

Thương mại và Xây lắp điện Thanh Thảo - Chi nhánh Trường Hải thực hiện theo 

quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 25/8/2021./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Công ty Thanh Thảo; 

- Lưu: VT, CN (V). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

              

 
Nguyễn Trọng Trang 
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