
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1789 /SNN-KHTC 
V/v lập Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Trị, ngày 30  tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4450/UBND-NN 

ngày 30/9/2019 và văn bản số 4827/UBND-NN ngày 21/10/2019 về việc xữ lý 

sạt lỡ bờ sông ảnh hưởng đến an toàn công trình Trạm Y tế xã Hướng Lập, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Nhằm sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án xữ lý sạt lỡ bờ sông nêu trên, 

đảm bảo an toàn công trình, tài sản và ổn định đời sống cho người dân trong 

vùng sạt lỡ; đồng thời tuân thủ thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định của 

Luật Đầu tư công, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Giao Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hướng 

Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng, lập Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xữ lý sạt lỡ bờ sông đoạn qua thôn A Sóc, 

xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời quản lý dự án đảm 

bảo theo đúng các quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: KHĐT, TC, Y tế; 

- UBND huyện Hướng Hóa; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở: 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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