
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 phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án xử lý khẩn cấp 

sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ 

K9+900-K10+100 đê tả sông 

Mã, thôn Yên Lạc, xã Ninh 

Khang, huyện Vĩnh Lộc. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND huyện Vĩnh Lộc. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 04/11/2020 của 

UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xin thực hiện chỉ định thầu các gói thầu của dự 

án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông tương ứng với đoạn từ K9+900-

K10+100 đê tả sông Mã, thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc. Trên 

cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

6901/SKHĐT-TĐ ngày 16/11/2020, 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: 

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc căn cứ quy định hiện hành của pháp 

luật và tình hình thực tế quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(bao gồm cả hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu) dự án xử lý khẩn cấp sự 

cố sạt lở bờ sông đoạn từ K9+900-K10+100 đê tả sông Mã, thôn Yên Lạc, xã 

Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về quyết định của mình./. 

 
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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