
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 chấp thuận báo cáo thẩm 

tra an toàn giao thông giai 

đoạn trước khi đưa công trình 

vào khai thác Dự án đường 

trục chính trung tâm thị trấn 

Vĩnh Lộc, nối QL.217 với 

QL.45, huyện Vĩnh Lộc. 

 

 

Kính gửi: UBND huyện Vĩnh Lộc. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4438/SGTVT-TĐKHKT 

ngày 13/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận báo cáo thẩm tra 

an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác Dự án 

đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, nối QL.217 với QL.45, huyện 

Vĩnh Lộc. 

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

- Chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa 

công trình vào khai thác Dự án đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, 

nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc như đề xuất của Sở Giao thông vận tải 

tại Công văn số 4438/SGTVT-TĐKHKT ngày 13/9/2021 (kèm theo Báo cáo 

thẩm tra số 32/BCTTATGT.TCVL ngày 26/8/2021 của Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam). 

- Giao UBND huyện Vĩnh Lộc tiếp thu ý kiến của Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn nêu trên để chỉ đạo các 

đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện và tổ chức nghiệm 

thu đưa công trình vào sử dụng đảm bảo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lưu: VT, CN (H’47.139). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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