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Thanh Hóa, ngày 19 tháng 9

năm 2022

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, tu
bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông
Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 499/TTr-BQLDA ngày
19/9/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân (Chủ đầu tư) về
việc đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, tu bổ các
đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.
Để có cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, tu bổ
các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân; Sở Nông nghiệp
và PTNT đề nghị Quý cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình
thực tế, tham gia ý kiến thẩm định bằng văn bản với các nội dung sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham gia ý kiến về sự phù hợp so
với chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn và
tiến độ thực hiện của dự án; giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và
năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, hình thức thực hiện dự án.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến đánh giá tính khả thi của
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các quy định về bảo vệ môi trường.
- Sở Xây dựng: Tham gia ý kiến về sự phù hợp với các quy hoạch có liên
quan (nếu có); giải giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực
quản lý dự án của chủ đầu tư, hình thức thực hiện dự án.
- UBND huyện Thọ Xuân: Tham gia ý kiến về hiện trạng, sự phù hợp với
các quy hoạch có liên quan (nếu có); khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực;
tính khả thi của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổng mức đầu tư,
nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện của dự án; kinh
nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, hình thức thực hiện dự án.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân
Báo cáo về giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực
quản lý dự án của chủ đầu tư, hình thức thực hiện dự án, khả năng huy động vốn
theo tiến độ (theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14).
Văn bản báo cáo đề nghị chủ đầu tư gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở:
(Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Tài nguyên và Môi trường) trước
ngày 22/9/2022.
Văn bản tham gia ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và
PTNT trước ngày 26/9/2022. (hồ sơ dự án sẽ gửi trực tiếp đến các đơn vị, Liên
hệ: Ông Lê Văn Hưng - Cán bộ Ban QLDA huyện Thọ Xuân, Số điện thoại
0972.255.988).
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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