ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3228 /SNN&PTNT-QLXDCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2022

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo
kinh tế kỹ thuật công trình mô hình xây
dựng hệ thống tưới theo hướng công
nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX
DVNLN Quang Trung, huyện Ngọc Lặc,
tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ngọc Lặc.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 457/TTr-CCPTNT ngày
08/8/2022 của Chi cục Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm
định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình mô hình xây dựng hệ thống tưới theo
hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX DVNLN Quang Trung,
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Để có cơ sở thẩm định, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên cơ sở
chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của pháp luật liên
quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị có ý kiến tham gia bằng văn bản về hồ sơ
Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nêu trên; riêng UBND huyện Ngọc Lặc có ý
kiến về vị trí xây dựng, sự phù hợp của quy mô đầu tư xây dựng với các quy
hoạch của địa phương (nếu có).
Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước
ngày 16/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn cung cấp đầy đủ hồ sơ Báo cáo kinh
tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên và các tài liệu có liên quan đến
các đơn vị chậm nhất trong ngày 12/8/2022; đồng thời tiếp thu, giải trình và
hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Chi cục Phát triển nông thôn (để p/h);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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