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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày07 tháng 10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về đề nghị điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng
cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước
sạch cho thị trấn huyện Hậu Lộc và
một số xã lân cận tại xã Cầu Lộc, xã
Lộc Tân và thị trấn Hậu Lộc, huyện
Hậu Lộc của Công ty cổ phần xây
dựng và thương mại số 7 TH.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5705/SKHĐT-KTĐN ngày 24/9/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tham vấn ý kiến về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn huyện Hậu Lộc và một
số xã lân cận tại xã Cầu Lộc, xã Lộc Tân và thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc
của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại số 7 TH (Công ty); sau khi nghiên
cứu Hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành và Văn bản số
958/CCTL-QLCT ngày 30/9/2020 của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và
PTNT có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị điều chỉnh mục tiêu đầu tư: Công ty đề nghị điều chỉnh mục
tiêu đầu tư từ “Đầu tư nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sạch với mục tiêu mở
rộng sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân khu vực thị
trấn Hậu Lộc và các xã: Lộc Tân, Tuy Lộc, Thịnh Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Văn Lộc,
Xuân Lộc, Cầu Lộc, Thành Lộc, Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc” thành “Đầu tư nâng
cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sạch với mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh
nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân khu vực thị trấn Hậu Lộc và các xã: Lộc
Tân, Tuy Lộc, Thịnh Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Văn Lộc, Xuân Lộc, Cầu Lộc, Thành
Lộc, Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc và các xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa”.
Công ty đề xuất mở rộng phạm vi cấp nước thêm xã Hoằng Sơn, huyện
Hoằng Hóa là không chồng lấn với phạm vi cấp nước sạch của các công trình
cấp nước đã và đang đầu tư trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Xã Hoằng Sơn,
huyện Hoằng Hóa có nhu cầu dùng nước sạch sinh hoạt; bên cạnh đó, đối với
các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu
mẫu, tiêu chí về “Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung” rất cần các doanh
nghiệp tham gia đầu tư.
2. Về đề nghị điều chỉnh thời gian và tiến độ dự án: Theo đề nghị của
Công ty, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “khởi công xây dựng tháng

2
6/2019; hoàn thành, đi vào hoạt động tháng 6/2021” thành “khởi công xây
dựng tháng 6/2019; hoàn thành, đi vào hoạt động tháng 6/2022”. Nếu được
Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì việc điều chỉnh
tiến độ thực hiện dự án là phù hợp.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
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