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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-BCVT 
 

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ       

GPMB Dự án xây dựng tuyến đường     

bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, 

đoạn qua huyện Đức Thọ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Viettel Hà Tĩnh; 

- Đài viễn thông Nghệ An - VNPT.NET1. 

 

Thực hiện Văn bản số 2984/UBND-GT1 ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao 

tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua huyện Đức Thọ, về nội dung này, ngày 

8/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 398/STTTT-BCVT 

gửi các đơn vị yêu cầu thực hiện. Để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 

và đơn vị thi công theo đúng kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các đơn vị nêu trên thực hiện các nội dung sau: 

- Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm đếm, xác định phạm vi, khối lượng ảnh 

hưởng và kết quả di dời hạ tầng mạng lưới để giải phóng mặt bằng cho dự án 

đến thời điểm hiện tại; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề 

xuất kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ. Báo cáo gửi về Sở trước ngày 25/5/2020 để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Thọ để hoàn thiện các hồ sơ, 

thủ tục, tổ chức di dời các công trình ảnh hưởng, hoàn thành trước 30/6/2020 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2984/UBND-GT1. 

Thông tin liên hệ phòng Bưu chính Viễn thông, điện thoại 02393699669./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Đậu Tùng Lâm 
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