
 

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 2020 

V/v chấp thuận giao giám sát 

thi công xây dựng các công 

trình do Sở Giao thông vận 

tải làm chủ đầu tư. 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4606/SGTVT-KHTC 

ngày 28/10/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc giao thực hiện giám sát 

thi công xây dựng các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. 

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 7143/SXD-

QLCL ngày 15/11/2020 (kèm theo Công văn số 6746/SKHĐT-TĐ ngày 

11/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 7143/SXD-QLCL 

ngày 15/11/2020. Chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải giao cho các Ban 

Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông số 01, số 02 tiếp tục thực hiện  

công tác giám sát thi công xây dựng công trình các dự án chuyển tiếp (bao 

gồm cả các dự án bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đột xuất kết 

cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xe buýt), nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên 

tục và chất lượng công trình. Riêng công tác giám sát thi công xây dựng công 

trình thuộc gói thầu, dự án mới, Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đảm 

bảo theo quy định./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Các Sở: XD, KHĐT; 

- Lưu: VT, CN (H’47.581). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Mai Xuân Liêm 
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