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Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Thanh Hoá; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. 

 
UBND tỉnh nhận được Công văn số 159/SXD-QLN ngày 12/01/2021 của 

Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế một số hạng mục công trình Công viên 

cây xanh, thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc 

khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1). Sau khi xem xét, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất chủ trương không đầu tư 02 hạng mục chòi nghỉ trên các 

đồi đất nhân tạo thuộc mảng cây xanh số 01 và 19; đồng thời, điều chỉnh thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình trụ tường rào của Công viên cây 

xanh, thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc khu 

đô thị Nam thành phố Thanh Hóa để đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả 

trong sử dụng và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt. 

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lập, 

trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng công trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.(Mld26) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm  

 

V/v điều chỉnh thiết kế một số 

hạng mục công trình Công viên 

cây xanh, thuộc dự án Hạ tầng 

kỹ thuật khu nhà ở và công viên 

cây xanh thuộc khu đô thị Nam 

thành phố Thanh Hóa. 
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