
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    550    /SNN-QLCT 

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung 

một số hạng mục thuộc các công trình: 

Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Vĩnh, hồ 

Dục Đức và hồ Đập Hoi thuộc tiểu dự 

án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8), tỉnh Quảng Trị. 

Quảng Trị, ngày  03   tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận công văn số 236/BQLDA-QLDA ngày 

27/3/2020 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (Ban 

QLDA) về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công 

trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Vĩnh, hồ Dục Đức và hồ Đập Hoi thuộc tiểu 

dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị.  

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường và đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán hạng mục công trình đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc các 

công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Vĩnh, hồ Dục Đức và hồ Đập Hoi theo đề 

xuất của Ban QLDA tại công văn nêu trên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo tư vấn 

thiết kế lập hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh và trình thẩm định, phê duyệt đảm 

bảo theo đúng các quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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