
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 giới thiệu địa điểm 

thực hiện dự án: Cơ sở hạ 

tầng điểm đầu và điểm cuối 

tuyến xe buýt số 16. 

 

 

 

Kính gửi:  

 - UBND huyện Hoằng Hóa; 

- UBND huyện Như Thanh. 
 

1 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 18/CV-CTVQ ngày 

01/4/2021 của Công ty TNHH Vĩnh Quang về việc xin giới thiệu địa điểm thực 

hiện dự án: Cơ sở hạ tầng điểm đầu và điểm cuối tuyến xe buýt số 16.  

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

Giao UBND huyện Hoằng Hóa và UBND huyện Như Thanh phối hợp với 

các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các quy định tại 

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh ban hành 

quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quyết định sửa đổi số 04/2021/QĐ-UBND ngày 

01/4/2021 của UBND tỉnh; đấu mối, giới thiệu địa điểm, phương án đầu tư xây 

dựng điểm đầu và điểm cuối tuyến xe buýt số 16 theo đề nghị của Công ty 

TNHH Vĩnh Quang tại văn bản nêu trên (gửi kèm theo Công văn này) đảm bảo 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; báo cáo kết quả và những vấn đề 

vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Sở GTVT, Sở Xây dựng; 

- Công ty TNHH Vĩnh Quang; 

- Lưu: VT, CN (V). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

              

 
Nguyễn Trọng Trang 
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