
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT&HT 
V/v thi công công trình Xử lý điểm đen 

TNGT tại Km468+450 QL1, tỉnh Hà Tĩnh 

           

  Nghi Xuân, ngày         tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

        - Cục quản lý đường bộ II; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

        - Ban QLDA đầu tư XDCB huyện; 

        - UBND thị trấn Xuân An. 

 

UBND huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản số 858/CQLĐBII-ATGT 

ngày 25/6/2020 và Văn bản số 213/TTh-CQLĐBII ngày 24/8/2020 (kèm theo hồ 

sơ thiết kế BVTC đã được phê duyệt) của Cục Quản lý đường bộ II (Chủ đầu tư) 

về việc thi công công trình Xử lý điểm đen TNGT tại Km468+450 QL1, tỉnh Hà 

Tĩnh; sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra tham mưu, UBND huyện 

Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về phương án đấu nối nguồn điện chiếu sáng như hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công xây dựng công trình Xử lý điểm đen TNGT tại Km468+450 QL1, 

tỉnh Hà Tĩnh đã được phê duyệt, gồm: Vị trí cột Đ08 (Km468+336), vị trí cột Đ04 

(Km468+508), vị trí cột đèn chiếu sáng 03 bóng cao 14m tại Ngã ba Gia Lách. 

Quá trình thực hiện đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ 

với các Phòng, ban cấp huyện, UBND thị trấn Xuân An; có phương án đảm bảo 

an toàn khi đấu nối nguồn điện và hoàn trả mặt bằng theo đúng hồ sơ thiết kế 

được duyệt. 

2. UBND huyện Nghi Xuân đồng ý tiếp nhận quản lý, vận hành, bảo trì hệ 

thống chiếu sáng; thanh toán tiền điện để duy trì hoạt động hệ thống điện chiếu 

sáng sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

3. Giao UBND thị trấn Xuân An thông báo trên hệ thống loa truyền thanh 

cơ sở để các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường QL1 đoạn từ Km468+00 đến 

Km468+832 và phạm vi nút giao Ngã ba Gia Lách biết, đồng thuận để triển khai 

thực hiện dự án. 

 4. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hải Nam 
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