
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /UBND-CN Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

V/v quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 bến xe trung 

tâm thành phố Thanh Hóa và 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Trung tâm dịch vụ vận tải và 

bến xe phía Nam thành phố 

Thanh Hóa. 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông vận tải. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3209/STC-HCSN ngày 25/6/2020 

của Sở Tài chính về việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa và quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh 

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

Đồng ý với đề nghị của Sở Tài chính, giao Sở Giao thông vận tải: 

- Thực hiện trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bến xe trung 

tâm thành phố Thanh Hóa, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm dịch vụ vận 

tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa thì quyết toán theo quy định. 

- Nếu dừng thực hiện thì báo cáo rõ lý do, khối lượng thực hiện, xin chủ 

trương quyết toán tạm dừng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên (để thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo); 

- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ; 

- Lưu: VT, CN. 
H123(2020).QT QH Ben xe 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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