
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 điều 

chỉnh cơ cấu tổng mức đầu 

tư và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án đường giao 

thông từ KCN Bỉm Sơn đến 

đường bộ ven biển, đoạn 

Nga Sơn - Hoằng Hóa. 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Tài chính; 

 - Sở Xây dựng. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 3415/TTr-SGTVT ngày 

21/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến 

đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; kèm theo báo cáo thẩm định số 

3413/SGTVT-TĐKHKT ngày 21/7/2021 của Sở Giao thông vận tải. 

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

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

Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 3415/TTr-

SGTVT ngày 21/7/2021, báo cáo thẩm định số 3413/SGTVT-TĐKHKT ngày 

21/7/2021 của Sở Giao thông vận tải (gửi kèm theo Công văn này); căn cứ quy 

định pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước ngày 05/8/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Ban QLDA ĐTXD CTGT số 2; 

- Lưu: VT, CN (H’35.068, 35.041). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Trang 
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