ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 4480 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019

V/v hình thức tổ chức quản lý
dự án đầu tư xây dựng công
trình đối với các dự án khẩn
cấp khắc phục sạt lở bờ biển
và bồi lấp cửa sông khu vực
miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
12.08.2019
14:59:10
+07:00

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch
và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- BQLDA ĐTXD các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.
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; đề xuất của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1159/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 29/7/2019
và đề xuất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn tại Báo cáo số 108/BC-BQL ngày 08/8/2019, Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và
PTNT) chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế hiện trường đối với 03 dự án: Kè
chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại tại khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê; Kè
chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn; chống bồi
lấp Cửa Đại, sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê; trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất,
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hình thức tổ chức quản lý đầu tư xây
dựng công trình đối với 03 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư khẩn cấp
nêu trên theo quy định tại Điều 43, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu giải ngân trong năm 2019; báo
cáo UBND tỉnh trong ngày 12/8/2019.
2. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông
vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện
Bình Sơn, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với Ban
Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT trong việc thực
hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điểm 1, Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CN, NN, CBTH;
- Lưu: VT, TH.tls.219

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

