UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 4072 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Quyết định phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành
phần nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm
Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc
dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới do
WB tài trợ (WB7).

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
14176/UBND-NN ngày 09/10/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần
nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án
Cải thiện Nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (có bản photo văn bản số
14176/UBND-NN ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số
3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
kèm theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA căn cứ chức năng, nhiệm
vụ theo hợp đồng ủy thác, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung
Quyết định số 3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc tiếp theo, trong
đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa hoàn thành việc
kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục sử dụng
vốn dư; đồng thời rà soát các nội dung công việc của dự án thành phần để xác
định số vốn đối ứng ngân sách tỉnh còn thiếu, báo cáo Chủ đầu tư để đề nghị
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao bổ sung kế hoạch vốn.
- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh hợp đồng và đôn đốc, chỉ
đạo các nhà thầu hoàn thành thi công các hạng mục xử lý các tồn tại phát sinh
trong quá trình thử tải và vận hành hệ thống kênh trước 31/12/2020.
- Khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đã được Bộ Nông
nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số
3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn theo
chỉ đạo của Bộ.

- Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bước và đôn đốc,
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% vốn đã được giao trước
ngày 31/12/2020.
Đề nghị Ban QLDA phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND huyện Thiệu Hóa (phối hợp);
- Phòng QLXDCT Sở (thực hiện);
- Lưu:VT, KHTC.
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