ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10529 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 7

năm 2021

V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án
cầu Phú Điền qua sông Mậu Khê, xã
Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Thiệu Hóa.
UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 10/6/2021 của
UBND huyện Thiệu Hóa về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án
cầu Phú Điền qua sông Mậu Khê, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa; trên cơ sở
tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 4073/STC-QLNS.TTK ngày
09/7/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn
số 4790/SKHĐT-CNDV ngày 07/7/2021, Sở Giao thông vận tải tại Công văn số
3150/SGTVT-QLGTNT ngày 06/7/2021), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thực
hiện dự án cầu Phú Điền qua sông Mậu Khê, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa;
giao UBND huyện Thiệu Hóa căn cứ ý kiến tham mưu của Sở Tài chính tại
Công văn số 4073/STC-QLNS.TTK ngày 09/7/2021 (gửi kèm theo), thực hiện
các trình tự, thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư
công và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, giao UBND huyện Thiệu Hóa
có cảnh báo và kế hoạch dừng người và phương tiện qua cầu theo ý kiến của Sở
Giao thông vận tải.
2. Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê
duyệt hỗ trợ kinh phí bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Thiệu Hóa trong
dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện dự án trên theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
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