
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1641 /SNN-QLCT 

V/v kết thúc thủ tục hành chính về thẩm 

định TKBVTC và dự toán gói thầu số 

10 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ 

- Bản Chùa    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  09  tháng  10 năm 2019 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Căn cứ yêu cầu của thủ tục hành chính kèm theo 628/TTr-BQLDA ngày 

16/9/2019 (hồ sơ nhận ngày 17/9/2019) của Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công - dự toán Gói 

thầu số 10: Xây lắp + thiết bị trạm bơm Mỹ Hòa, xã Cam An thuộc Dự án: Hệ 

thống thủy lợi Ba Hồ-Bản Chùa.   

Ngày 01/10/2019, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản 

số 1586/SNN-QLCT về việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC và dự 

toán gói thầu số 10. Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung và nộp lại 

hồ sơ cho Sở theo các yêu cầu nêu trên.  

Theo quy định, thời gian hẹn trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm 

hành chính công của tỉnh là vào ngày 15/10/2019. Tuy nhiên, với thời gian còn 

lại (04 ngày làm việc) sẽ không đủ điều kiện để Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tổ chức thẩm định, xử lý hồ sơ và thực hiện các quy trình nội bộ khác.  

 Vì vậy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị kết thúc thủ tục 

hành chính về thẩm định TKBVTC và dự toán gói thầu số 10 thuộc dự án Hệ 

thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa tại thời điểm hiện tại. Đề nghị Ban QLDA 

nhận hồ sơ trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình lại thủ tục hành chính qua 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để có cơ sở tổ chức thẩm định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Trị (trả kết quả); 

- Lưu VT, QLCT. 
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