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Thanh Hóa, ngày 14 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao thầu giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình hồ Làng
Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm
hồ chứa trung du miền núi
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA
Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây
dựng số 50/2014/QH13; Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.
Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu.
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 467/QĐ-UBND ngày
06/02/2020 về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự
phòng ngân sách Trung ương năm 2019; số 3399/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 về
việc phê duyệt các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị Báo cáo KTKT xây
dựng; số 4156/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây
dựng công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý
khẩn cấp cụm hồ chứa trung du miền núi;
Căn cứ Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc xử lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân
sách Trung ương năm 2019;
Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 993/TTrCCTL ngày 06/10/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc giao thầu giai đoạn thực hiện đầu
tư xây dựng công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án
xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa trung du miền núi và đề nghị của Trưởng phòng Kế
hoạch - Tài chính Sở,

2
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thầu giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình: hồ Làng
Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa
trung du miền núi cụ thể như sau:
1. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt.
2. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH
tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Thanh.
Điều 2. Giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với các phòng Sở: Quản lý Xây
dựng công trình, Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan, chỉ đạo các nhà thầu
triển khai thực hiện ngay các nội dung đã nêu tại Điều 1 và hoàn thiện các thủ tục
đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng Sở: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình;
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Nhà thầu có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Đức Giang

