
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 
 
 

Số:          /UBND-VX 

V/v gia hạn thời gian 

thực hiện Dự án đầu tư 

cơ sở 2 Trường Trung 

cấp nghề Giao thông vận 

tải Thanh Hóa. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2020 

 

   
 

     

Kính gửi: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

 
 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 1266/TTCN-QLTC ngày 

05/11/2020 của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa về 

việc báo cáo và xin gia hạn dự án đầu tư Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề 

Giao thông vận tải; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại Công văn số 7332/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020, kèm theo ý kiến của các 

Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính. 

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

 - Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Trường 

Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa - Cơ sở 2. 

 - Giao Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 rà soát 

khối lượng còn lại phải thực hiện và tính toán, cân đối vốn từ nguồn tự chủ để 

quyết định thời gian hoàn thành dự án đảm bảo theo quy định; đồng thời, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 

Xây dựng, Tài chính; 

- Lưu: VT, VX.DN84 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
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