
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 
 

Số:          /UBND-QLĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ơ    
      Hồng Lĩnh, ngày         tháng 8 năm 2022     

 

V/v góp ý Văn bản số 364/DDCN-

KTGS ngày 04/8/2022 của Ban 

QLDA ĐT XDCT DD&CN tỉnh  

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Ngày 04/8/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 364/DDCN-KTGS về việc bổ sung 

thông tin báo cáo xin chủ trương điều chỉnh Tiểu dự án Đường Trục chính trung 

tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) - Dự án BIIG2. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung văn bản, UBND thị xã Hồng Lĩnh cơ 

bản thống nhất với các nội dung trong văn bản và xin có một số ý kiến góp ý 

như sau:  

- Tại mục “về nguyên nhân điều chỉnh” nội dung 1: Đề nghị thay đổi nội 

dung “Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030” 

thành “Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Tại mục “về xác định trách nhiệm” nội dung 1: Đề nghị bổ sung thêm căn 

cứ pháp lý về do điều chỉnh quy hoạch dẫn đến phải điều chỉnh dự án (theo điểm b 

khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công và điểm c khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng). 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp và báo cáo Ủy ban 

nhân tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: TC-KH, QLĐT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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