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                                               Kính gửi:   

 -   Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
 -   UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 56/SKHĐT-ĐTTĐ 

ngày 10/01/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến 

đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn (nay 
là phường Hoài Tân, Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 
1. Dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài 

Xuân, thị xã Hoài Nhơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư xây dựng tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 và phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 

4033/QĐ-UBND ngày 16/11/2018; Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 

05/5/2020 và Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 11/7/2022, theo đó thời 

gian thực hiện dự án điều chỉnh năm 2019 - 2022. Dự án có quy nhỏ và không 

phức tạp mà đã thực hiện điều chỉnh nhiều lần, kéo dài từ năm 2018 đến nay, 

yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, 

tổ chức có liên quan; đồng thời, xem xét cho kết thúc thực hiện dự án, khối 

lượng còn lại tách thành dự án khác để thực hiện từ nguồn vốn của thị xã 

Hoài Nhơn; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 

05/02/2023. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn UBND thị xã Hoài 

Nhơn thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại điểm 1 của Văn bản này. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 
 

  Nơi nhận: 

                          KT. CHỦ TỊCH     
                          PHÓ CHỦ TỊCH            

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- CVP, PVP TD; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 

- Lưu VT, K19. 

 

 

 
 
 

 

 

                               Nguyễn Tự Công Hoàng            
 

Về việc điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án Tuyến đường liên xã 

Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài 

Xuân, huyện Hoài Nhơn (nay là 

phường Hoài Tân, Hoài Xuân, thị xã 

Hoài Nhơn). 
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