
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NHƯ XUÂN 

Số:      /UBND- KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Như Xuân, ngày       tháng      năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

33/2021/TT-BGTVT ngày 15/12/2021 

của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

định mức cho hoạt động quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong 

lĩnh vực giao thông vận tải 

 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện công văn số 6488/SGTVT-TĐKHKT ngày 21/12/2021 của Sở 

Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

33/2021/TT-BGTVT ngày 15/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn định 

mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực 

giao thông vận tải.  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 

số 33/2021/TT-BGTVT Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thông tư này có 

hiệu lực từ ngày 15/12/2021.  

2. Đề nghị UBND xã, thị trấn, các đơn vị liên quan phố triển khai nội dung 

trên đến các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa 

bàn quản lý để được biết và thực hiện đảm bảo theo quy định. (gửi Thông tư số 

33/2021/TT-BGTVT ngày 15/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải  kèm theo) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Phòng KT&HT; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- Ban QLKTTL; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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