
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v tham gia ý kiến về phương 

án thiết kế điện trang trí Dự án 

đầu tư cầu Cửa Hội   

Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 4025/SGTVT-QLCL ngày 09/11/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh về việc tham mưu tham gia ý kiến về phương án thiết kế 

điện trang trí Dự án đầu tư cầu Cửa Hội. Sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ tầng 

nghiên cứu tham mưu, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

- Về phương án thiết kế, kiến trúc, văn hoá, cảnh quan: Uỷ ban nhân dân 

huyện không có ý kiến gì thêm do nguồn vốn để bố trí đầu tư hạng mục bổ sung 

điện trang trí cầu Cửa Hội chỉ còn khoảng 20 tỷ đồng. 

- Về giải pháp vận hành, khai thác, sử dụng: Đề nghị Sở Giao thông vận tải 

tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Ban QLDA 6 - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo 

đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung vào hồ sơ giao UBND thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ 

An thực hiện vì liên quan đến phương án đấu nối nguồn điện cấp cho hệ thống 

đèn trang trí (do đường dẫn cầu Cửa Hội phía Hà Tĩnh chưa có hệ thống điện 

chiếu sáng). 

Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Giao thông vận tải tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                            

- Như trên; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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