
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hanh Phúc 

Số:         /UBND-CN 

V/v điều chỉnh dự án đường 

từ QL.1A đến điểm đầu 

đường Đông Tây 4 đi Cảng 

Nghi Sơn và dự án các tuyến 

giao thông trục chính phía 

Tây KKT Nghi Sơn. 

Thanh Hóa, ngày        tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; 

 - UBND thị xã Nghi Sơn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 37/SKHĐT-CNDV ngày 

05/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện một 

số dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo ý kiến tham gia 

của Sở Giao thông vận tải), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

37/SKHĐT-CNDV ngày 05/01/2021, cụ thể: 

 1. Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện 

việc điều chỉnh các dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện): đường từ QL.1A đến 

điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn; các tuyến giao thông trục chính 

phía Tây, Khu kinh tế Nghi Sơn theo đúng quy định của pháp luật. 

 Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Nghi Sơn để sớm hoàn thành công tác 

giải phóng mặt bằng của các dự án nêu trên; đồng thời, chỉ đạo nhà thầu tích cực 

thi công để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đảm bảo theo quy định. 

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn tập trung giải quyết các vướng mắc 

trong công tác bồi thường, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà 

thầu thi công, đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD; 

- Lưu: VT, THKH, CN (H’369). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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