
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 điều chỉnh và ủy quyền thẩm 

định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê 

hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, 

xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa. 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2051/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 

01/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương 

điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và ủy quyền thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ 

K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề 

xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3505/SKHĐT-KTNN ngày 

23/6/2020, 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: 

Đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công 

trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh 

Tâm, huyện Thiệu Hóa. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá 

kỹ nguyên nhân gây ra sự cố rò rỉ nước từ phía đồng sang phía sông để có giải 

pháp khắc phục triệt để tình trạng này, đảm bảo an toàn cho công trình và hiệu 

quả đầu tư; đồng thời, ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đảm bảo 

không vượt tổng mức đầu tư được duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
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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