
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2020 
V/v thực hiện đến điểm dừng kỹ 

thuật dự án nâng cấp, sửa chữa, 

cải tạo hệ thống tiêu kênh Than. 

 

  

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại 

Thành Nam. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3504/SKHĐT-KTNN ngày 23/6/2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự 

án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống tiêu kênh Than (kèm theo các Báo cáo 

số 205/BC-UBND ngày 29/4/2020, số 251/BC-UBND ngày 29/5/2020 của 

UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn)). Sau khi xem xét nội 

dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên: 

1. Cho phép thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự án nâng cấp, sửa chữa, 

cải tạo hệ thống tiêu kênh Than, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) như 

sau: Thi công đắp bờ kênh đến cao trình thiết kế (+2.80) m các đoạn kênh từ 

K2+456,8 (cầu Ngọc Lĩnh) đến K3+996,19 (xã Ngọc Lĩnh) dài 1,54 km, từ 

K3+996,19 đến K5+596,19 (cầu Đáy) dài 1,6 km và xây dựng 8 cống tiêu, với 

kinh phí thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật khoảng 27.571 triệu đồng theo đề 

nghị của UBND thị xã Nghi Sơn tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 29/5/2020. 

2. Giao chủ đầu tư (UBND thị xã Nghi Sơn) bố trí kinh phí từ nguồn ngân 

sách của thị xã hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự án 

đến điểm dừng kỹ thuật nêu trên; đồng thời, thực hiện các thủ tục đầu tư theo 

quy định để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật phát huy 

hiệu quả đầu tư. 
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3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trước 

ngày 01/01/2015 sau khi có quyết toán được duyệt./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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