
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 2020 

V/v ủy quyền phê duyệt công 

trình bổ sung một số hạng mục 

đảm bảo an toàn giao thông 

trên tuyến đường từ cảng hàng 

không Thọ Xuân đi KKT Nghi 

Sơn và nâng cấp, thay thế các 

nhà chờ xe buýt trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa. 

 

 

Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4678/SGTVT-KHTC ngày 

03/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị ủy quyền phê duyệt 

công trình bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến 

đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn và nâng cấp, thay thế 

các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề 

xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6977/SKHĐT-TĐ ngày 

19/11/2020 (kèm theo Công văn số 5973/STC-TCDN ngày 12/11/2020 của Sở 

Tài chính, Công văn số 7158/SXDHĐXD ngày 16/11/2020 của Sở Xây dựng), 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

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

6977/SKHĐT-TĐ ngày 19/11/2020, cụ thể: 

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt nhiệm vụ, dự 

toán công tác khảo sát, lập Báo cáo KTKT, phê duyệt Báo cáo KTKT, dự toán xây 

dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình bổ sung một số hạng mục đảm 

bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT 

Nghi Sơn (ĐT.506); công trình nâng cấp, thay thế các nhà chờ xe buýt trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa và điều chỉnh (nếu có) đảm bảo tuân thủ quy mô và không 

vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư các dự án. 

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các công việc tiếp 

theo của các dự án nêu trên theo quy định, sớm hoàn thành dự án đưa vào khai 

thác sử dụng./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- Lưu: VT, CN (H’47.956). 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Xứng 
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