ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 170 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

V/v giao nhiệm vụ thực hiện quản lý
công trình xử lý khẩn cấp hồ Hang
Cá, xã Thành Mỹ, huyện Thạch
Thành và công trình xử lý khẩn cấp
hồ Xuân Lai, thị trấn Bến Sung,
huyện Như Thanh.

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
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 tháng 6 năm 2015 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);
Căn cứ Công văn số 18150/UBND-NN ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình sử dụng vốn từ
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019;
Xét đề nghị của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa tại Công văn số 09/CCTLQLCT ngày 05/01/2021 về việc đề nghị giao nhiệm vụ quản lý dự án các công
trình xử lý khẩn cấp: Hồ Hang Cá, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành và hồ Xuân
Lai, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.
Sau khi xem xét, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Chi cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ quản lý các nội dung, hạng
mục công trình xử lý khẩn cấp hồ Hang Cá, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành và
công trình xử lý khẩn cấp hồ Xuân Lai, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh thuộc
dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi.
2. Chi cục Thủy lợi được sử dụng bộ máy và con dấu của Chi cục để tổ chức
triển khai thực hiện các công trình nêu trên; phòng Quản lý xây dựng công trình,
phòng Kế hoạch, Tài chính cử cán bộ tham gia quản lý cùng Chi cục Thủy lợi.
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3. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi khẩn trương tổ chức thực hiện
các nội dung nêu trên tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách
nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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