ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3227 /SNN&PTNT-QLXDCT
V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu trình thẩm
định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình.

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được các Tờ trình số 456, 457, 457/TTrCCPTNT 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 đầu tư xây dựng công trình (1) Xây
dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu
tại HTX DVKDNN Thành An, xã Thành An, huyện Thạch Thành; (2) Xây dựng
mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX
DVNLN Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; (3) Xây dựng mô hình
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau sạch tại HTX Ngũ Phúc, xã Thành
Lâm, huyện Bá Thước. Để có cơ sở thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
Chi cục Phát triển nông thôn bố sung một số hồ sơ, tài liệu; cụ thể như sau:
- Lựa chọn tổ chức có năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng phù
hợp với loại và cấp công trình đã được công bố công khai trên trang thông tin điện
tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký hợp đồng thẩm tra đối với các công trình
nêu trên. Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I,
Nghị định số 15/NĐ-CP của Chính phủ.
- Lựa chọn tổ chức có năng lực thực hiện thẩm định giá các loại vật tư, vật
liệu, thiết bị trong dự toán xây dựng công trình chưa có báo giá trong Công bố giá
của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.
Hồ sơ bổ sung gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 16/8/2022 để
được xem xét thẩm định theo quy định.
Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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