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Số:          /QĐ-UBND Thanh hoá, ngày       tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, 

huyện Như Thanh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh 

Thanh Hóa về kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải 

tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như 

Thanh;  

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh; 

Theo đề nghị của của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số                  

512/SKHĐT-TĐ ngày 25/01/2021, số 825/SKHĐT-TĐ ngày 05/02/2021 về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối QL45 với 

ĐT505, huyện Như Thanh; của UBND huyện Như Thanh tại Công văn số 

06/UBND-QLDA ngày 05/01/2021. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh với nội 

dung sau:  
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- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ không quá 03 năm “2018 - 

2020” thành “hoàn thành dự án trong năm 2022”.  

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 

26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói 

thầu số 3 (thi công xây lắp công trình, bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và 

hạng mục chung) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 

45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Như Thanh (chủ đầu tư) căn cứ tình hình thực tế, tiến độ 

chi tiết hoàn thành các khối lượng công việc còn lại và kế hoạch vốn được giao, 

xác định cụ thể thời gian chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan; đàm 

phán, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp 

đồng) với nhà thầu thực hiện gói thầu trên, đảm bảo việc thực hiện dự án phù 

hợp với kế hoạch vốn được giao và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, 

đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho dự án trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm giai đoạn 2021 - 2025, 

đảm bảo hoàn thành dự án theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện Như Thanh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Lưu: VT, CN (H’3.644, 5.772). 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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