UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 104 /TTr-SNN&PTNT
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công,
xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày
13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18/6/2014; Luật Xây dựng
sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh
Phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống,
lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo thực
hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ
quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân
thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, với các
nội dung chính như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn
Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thanh Hoá.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước.
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lũng Cao, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh
Hóa.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng: Không quá 3.300 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh;
riêng chi phí GPMB (nếu có) do ngân sách huyện chi trả.
9. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
10. Dự kiến thời gian bố trí vốn: Không quá 03 năm kể từ thời điểm bắt
đầu bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án.
11. Lĩnh vực: Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi
và thủy sản.
12. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm (từ năm
2023-2025).
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các
hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các
hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PTNT.
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