ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

V/v phê duyệt quyết định
đầu tư và tổ chức triển khai
thực hiện các dự án khẩn
cấp khắc phục sạt lở bờ biển
và bồi lấp cửa sông khu vực
miền Trung

Trung tâm
Công báo và
Tin học
10.07.2019
18:13:22
+07:00

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ
biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt
quyết định đầu tư các dự án: (1) Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn
Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; (2) Kè chống sạt lở bờ biển thôn
Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; (3) Chống bồi lấp Cửa
Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, thời hạn hoàn thành
trong tháng 7/2019.
b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án khẩn cấp theo đúng quy định của pháp
luật về đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo hoàn thành công trình đúng
tiến độ, phát huy hiệu quả của dự án.
2. Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT tập trung phối hợp
với Ban để hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án đảm bảo
đúng tiến độ, quy định./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, P.NNTN,
CBTH;
- Lưu: VT, P.THhtlvan187.

Trần Ngọc Căng

