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

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:                /UBND-GTXD Hà Nam, ngày        tháng       năm 2022 
V/v chấm dứt, tạm dừng thực hiện chủ 

trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

thành phố Phủ Lý 

 

    

            
Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

  Xây dựng, Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý (tại Tờ 

trình số 294/TTr-UBND ngày 23/8/2022) về việc chấp thuận dừng (chấm 

dứt), tạm dừng thực hiện một số dự án và chủ trương thực hiện dự án: Đầu tư 

xây dựng đơn nguyên II cầu Liêm Chính và các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ địa bàn thành phố Phủ Lý; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại 

Văn bản số 2185/SKHĐT-KTN ngày 30/9/2022) về việc tham mưu giải quyết 

đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tại Tờ trình số 294/TTr-

UBND ngày 23/8/2022; căn cứ Kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ban tuần 41/2022 ngày 

06/10/2022 (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tại Văn bản số 

2947/TB-VPUB ngày 11/10/2022); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành 

phố Phủ Lý tại Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 23/8/2022 về việc dừng 

(chấm dứt) chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 32m thuộc 

Quy hoạch Bắc Châu Giang (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến khu đô thị 

C.E.O phân kỳ 4,5,6) và tạm dừng thực hiện 02 dự án: (1) Dự án đầu tư xây 

dựng cầu qua sông Đáy và tuyến đường kết nối đường Ngô Gia Tự với cầu 

Phù Vân; (2) Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị 

C.E.O phân kỳ 3 và phân kỳ 4. 

Về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đơn nguyên II cầu 

Liêm Chính và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Tại Văn bản số 

1672/UBND-GTXD ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ 

trương nghiên cứu thực hiện Dự án từ nguồn ngân sách của thành phố Phủ 

Lý. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý nghiên cứu, xác định 

sự cần thiết đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách để triển khai dự án 

theo chủ trương đã được cấp thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tính khả thi, 

tránh đầu tư dàn trải gây nợ đọng xây dựng cơ bản.  

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý chịu trách nhiệm rà 

soát, xác định sự cần thiết đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn của thành phố 



trong từng giai đoạn để sắp xếp thứ tự ưu tiên, xác định kế hoạch đầu tư các 

dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí nguồn 

lực nhà nước./. 
   

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  
- Các PCTUBND tỉnh;   
- VPUB: LĐVP, GTXD, NN-TNMT, KT;  
- Lưu VT, GTXD.  
QV.    -     D\CV\2022\0162  
 Nguyễn Anh Chức 
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