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Về việc phối hợp thực hiện đầu tư 

dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư mới xã Thiệu Đô huyện Thiệu 

Hóa (Giai đoạn 2). 

 

Thiệu Hóa, ngày         tháng       năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện. 
 

Ngày 23/9/2021 Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành Quyết định 

số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô 

huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2). Hiện nay dự án đang được khẩn trương thi công 

để sớm hoàn thành đưa vào khai thác, đấu giá cấp quyền sử dụng đất. 

Để đảm bảo dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô huyện 

Thiệu Hóa (Giai đoạn 2) được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ có đầy đủ hệ thống 

Viễn thông – Công nghệ thông tin đảm bảo cảnh quan chung của khu vực. UBND 

huyện Thiệu Hóa yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chủ động phối đơn 

vị Viễn thông Thiệu Hóa, Viettel Thiệu Hóa và các đơn vị có hệ thống cáp ngầm 

khác thực hiện thi công hạ ngầm hệ thống Viễn thông – Công nghệ thông tin...  

 Trường hợp các đơn vị Viễn thông Thiệu Hóa, Viettel Thiệu Hóa và các 

đơn vị có liên quan khác không phối hợp thực hiện thì UBND huyện Thiệu Hóa sẽ 

không thống nhất việc cấp Giấy phép thi công hệ thống cáp ngầm Viễn thông – 

CNTT trong thời gian dự án chưa được bàn giao đưa vào sử dụng (kể cả thời gian 

bảo hành công trình). 

 UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các 

đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viễn thông Thiệu Hóa, 

  Viettel Thiệu Hóa (p/h); 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cường  
 


		cuonght.thieuhoa@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-24T16:59:31+0700


		2021-11-25T08:15:07+0700


		2021-11-25T08:15:20+0700


		thieuhoa@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-25T08:15:34+0700




