ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2445 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày

21 tháng 6 năm 2022

V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ
trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ
tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà,
huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn,
huyện Hà Trung.

Kính gửi: Sở Tư pháp Thanh Hóa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số
7355/UBND-THKH ngày 26/5/2022 về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ
tục đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội
theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày
20/5/2022; số 7709/UBND-THKH ngày 01/6/2022 về việc hoàn thiện thủ tục
đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề
xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022; trên cơ
sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số
94/TTr-SNN&PTNT ngày 08/6/2022 đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư Dự
án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa
và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung. Ngày 18/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã
có Văn bản số 4063/SKHĐT-KTNN thông báo kết quả thẩm định báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu
Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung. Căn cứ ý kiến
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu
tư dự án nêu trên theo quy định.
Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết nêu trên (có
dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo) và gửi kết quả thẩm định về Sở Nông nghiệp và
PTNT chậm nhất trong ngày 22/6/2022 để hoàn chỉnh, báo cáo theo quy định.
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Sở./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KHTC.
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Cao Văn Cường

