
 

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 2022 

V/v đầu tư một số dự án hạ 

tầng giao thông vận tải tỉnh 

Thanh Hóa 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.  

 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3527/BGTVT-KHĐT ngày 

12/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư một số dự án hạ tầng giao 

thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm theo công văn này).  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN nghiên 

cứu Công văn số 3527/BGTVT-KHĐT ngày 12/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải, 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực 

hiện; trong đó tập trung các các nhiệm vụ sau: 

1. Về đầu tư nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn: 

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn 

chỉnh thủ tục, triển khai dự án đoạn luồng từ bến cảng số 6 đến đê Bắc (dài 1,8 

km) từ nguồn vốn ODA Nhật Bản. Đồng thời, tổ chức làm việc với Công ty cổ 

phần Gang thép Nghi Sơn (chủ đầu tư, khai thác cảng) yêu cầu Công ty sử dụng 

vốn doanh nghiệp để đầu tư đoạn tuyến luồng nhánh từ bến số 4 vào cảng Gang 

thép Nghi Sơn (dài 950m) do đây là luồng chuyên dùng phục vụ cảng Gang thép 

Nghi Sơn. 

2. Về đầu tư phát triển Cảng hàng không Thọ Xuân: 

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức kiểm định, đánh giá đường cất 

hạ cánh sân bay Thọ Xuân được UBND tỉnh giao tại văn bản số 3650/UBND-CN 

ngày 21/3/2022; trên cơ sở kết quả kiểm định, căn cứ nhu cầu vận tải, điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh đấu mối, 

báo cáo với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng nghiên cứu phương án đầu tư 

các công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, đảm bảo hiệu quả theo quy hoạch 

được phê duyệt.   



2 

 

- Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam để sớm đầu tư xây dựng công trình nhà ga hành khách T2 trong giai 

đoạn 2021-2025, đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

3. Về đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 217 từ Quốc lộ 1 đến Đường Hồ Chí 

Minh và Quốc lộ 45: 

Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Ban QLDA Thăng Long, Ban 

QLDA 6 báo cáo Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện đầu 

tư nâng cấp, cải tạo 02 dự án này. 

4. Về đầu tư tuyến giao thông kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6: 

Sở Giao thông vận tải rà soát các kết nối hạ tầng giao thông khu vực, các 

quy hoạch được duyệt, đánh giá sự cần thiết đầu tư, phương án đầu tư, tham mưu, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, đề xuất Chính phủ hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách 

trung ương.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, XD, TC 

- Lưu: VT, TH, CN (V). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

              

 
 

Nguyễn Văn Chiến 
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