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Số:            /UBND-THKH 

V/v đầu tư dự án đường nối Quốc 

lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng 

Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã 

Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2021 

 

                               Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- UBND huyện Hoằng Hóa; 

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 1 Thanh Hóa. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3939/SKHĐT-CNDV ngày 

14/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án đầu tư dự án đường nối 

Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu 

Long, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị Thường trực 

UBND tỉnh ngày 22/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu 

trên; giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án theo hướng: 

- Giao UBND huyện Hoằng Hóa đảm nhận thực hiện phần đường (trên 

địa bàn huyện từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt sông mã (khoảng 

km0+00 - km5+250); nguồn vốn: ngân sách huyện Hoằng Hóa. 

- Giao UBND huyện Thiệu Hóa đảm nhận thực hiện phần đường đoạn từ 

đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (khoảng từ km7+250 - 

km14+603); nguồn vốn: ngân sách tỉnh bố trí đảm bảo 50% chi phí xây lắp, 

phần còn lại do UBND huyện Thiệu Hóa huy động nguồn vốn ngân sách huyện, 

vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động 

hợp pháp khác để thực hiện. 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 

làm chủ đầu tư thực hiện phần cầu vượt sông Mã và đoạn đường 2 đầu cầu 

(khoảng từ km5+250 - km7+250); nguồn vốn: ngân sách tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn 

trương lập, trình duyệt báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

đồng thời, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
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án và hoàn thiện các hồ sơ để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
                (27585.2021) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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