
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:        /UBND-QLĐT 
V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự 

toán công trình xây dựng hệ thống 

mương thoát nước hai bên đường Lê 

Hồng Phong, phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 
 

 

 Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh nhận được Công văn số 186/QLDA-

KT ngày 08/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về việc xin 

điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên 

đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi giao 

phòng các phòng chuyên môn kiểm tra, đề xuất, Ủy ban nhân dân thành phố có ý 

kiến như sau:  

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự toán công trình xây 

dựng hệ thống mương thoát nước hai bên đường Lê Hồng Phong, phường Thạch 

Linh, thành phố Hà Tĩnh, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh hồ sơ thiết kế đảm bảo bám sát theo quy hoạch tuyến đường 

Lê Hồng Phong đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tại những vị trí bề rộng mặt đường hiện trạng còn thiếu so với bề rộng 

mặt đường theo quy hoạch được duyệt có biện pháp bổ sung kết cấu mặt đường 

phù hợp kỹ thuật theo quy định. 

- Điều chỉnh vị trí, chiều dài tuyến mương nhưng phải đảm bảo hợp lý các 

yếu tố kinh tế - kỹ thuật và khả năng thoát nước tốt cho công trình. 

- Các nội dung kỹ thuật khác đảm bảo theo Quyết định số 3063/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức lập hồ sơ 

điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công trình theo các nội dung trên đảm bảo 

hiệu quả, tiết kiệm, không vượt tổng mức đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt theo quy định. 

3. Giao các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính-Kế hoạch theo chức năng 

nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng: TC-KH, QLĐT;  

- Lưu VT, QLĐT1. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 

   Nguyễn Trọng Hiếu 
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