UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4154 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về việc tiếp nhận,
quản lý vận hành, khai thác các hạng
mục công trình xây dựng hoàn thành
thuộc dự án Tiêu úng vùng III, huyện
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3);
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban Nông nghiệp);
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu (Công ty Sông Chu).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Nguyễn Đức Quyền tại công văn số 14142/UBND-NN ngày 09/10/2020 về giao
tham mưu tiếp nhận, quản lý vận hành, khai thác các hạng mục công trình xây
dựng hoàn thành thuộc dự án Tiêu úng vùng III, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh
Hóa theo đề xuất của Ban 3 tại Công văn số 318/QLĐT-KHTĐ ngày 02/10/2020.
Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT
dự thảo văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý vận hành,
khai thác các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành thuộc dự án Tiêu úng
vùng III, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Quý đơn vị theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, có ý kiến tham gia vào dự thảo nêu trên để Sở Nông nghiệp và
PTNT tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (có dự thảo gửi kèm).
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đi kiểm tra thực địa các hạng mục công
trình thuộc Dự án tiêu úng Vùng III huyện Nông Cống; cụ thể như sau:
- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30’ ngày 03/11/2020 (Thứ ba)
- Địa điểm tập trung: UBND huyện Nông Cống.
Đề nghị Ban 3, Ban Nông nghiệp chuẩn bị báo cáo chi tiết về các hạng mục
bàn giao, dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng và hỗ trợ đoàn bố trí nơi
làm việc trong quá trình kiểm tra.
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Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục
Thủy lợi) trước ngày 10/11/2020, đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ Email:
qlct.cctl.thanhhoa@gmail.com để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
(Thông tin về đi kiểm tra xin liên hệ ông Trần Ngọc Hinh – Chuyên viên
phòng Quản lý công trình và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, số điện thoại
0974.599.243).
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu VT, TL.
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Nguyễn Hoài Nam

