
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 thẩm định, phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán 

điều chỉnh dự án đường giao 

thông phục vụ cứu hộ các xã 

Trung Thượng và Trung Tiến, 

huyện Quan Sơn. 

 

 

Kính gửi:   

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND huyện Quan Sơn. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 

03/11/2020 của UBND huyện Quan Sơn về việc ủy quyền thẩm định, phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh dự án đường giao thông 

phục vụ cứu hộ các xã Trung Thượng và Trung Tiến, huyện Quan Sơn. Trên 

cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

7007/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2020 (kèm theo ý kiến của các Sở: Xây dựng, 

Tài chính, Giao thông vận tải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

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

7007/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2020, cụ thể: 

1. Giao UBND huyện Quan Sơn nghiên cứu nội dung Công văn số 

7007/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2020 (gửi kèm theo Công văn này), khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định, đáp ứng 

tiến độ hoàn thành của dự án, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và 

công tác cứu hộ, cứu nạn các xã Trung Thượng và Trung Tiến. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định các nội dung điều chỉnh thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán của UBND huyện Quan Sơn đối với dự án đường giao 

thông phục vụ cứu hộ các xã Trung Thượng và Trung Tiến, huyện Quan Sơn 

theo đúng các quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TC; 

- Lưu: VT, CN (H’48.170). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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