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                                                         Kính gửi:    Sở Giao thông vận tải. 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2204/SGTVT-KHTC ngày 30/12/2022 

của Sở Giao thông vận tải về việc cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện 
hợp đồng 04 công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến 
đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) 
và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025 (Văn bản 
được đăng ký đến trên hệ thống Idesk vào ngày 17/01/2023), Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan làm rõ căn cứ quy định nào để đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương điều 
chỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 04 công trình thuộc Đề án Sửa chữa, 
nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù 
Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai 
đoạn 2021 - 2025; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thưc hiện trước ngày 
30/01/2023. 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

                      TL. CHỦ TỊCH    

                      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG          

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- Sở KHĐT; 
- CVP, PVP TD; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 
- Lưu VT, K19. 

 

 
 
 

                                Trần Trọng Triêm               

 

Về việc đề xuất gia hạn thời gian 
thực hiện hợp đồng 04 công trình 
thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở 
rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến 
Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - 
Bảo tàng Quang Trung) và tuyến 
đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, 
giai đoạn 2021 – 2025. 
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