
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   551   /SNN-QLCT 

V/v lấy ý kiến về hồ sơ Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  

dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá 

Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 

Quảng Trị, ngày  03   tháng 4 năm 2020 

     Kính gửi:  

  - Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên 

và Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh;  

 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Tỉnh Quảng Trị; 

  - Các Chi cục thuộc Sở: Thủy lợi, thủy sản; 

 - Cảng Vụ Hàng hải Quảng Trị, Ban quản lý Cảng Cá. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận Tờ trình số 252/TTr-

BQLDA ngày 31/3/2020 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và 

PTNT (Ban QLDA) về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (kèm theo 

hồ sơ trình thẩm định). 

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Để đảm bảo đầy đủ cơ sở thẩm định dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến 

bằng văn bản về các nội dung: thiết kế cơ sở, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi 

trường; sử dụng đất đai, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác 

trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa 

chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (có hồ sơ gửi kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị, đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước ngày 10/4/2020, bản điện tử gửi vào địa chỉ mail: 

duongphuocsinh@quangtri.gov.vn để Sở tổng hợp. Sau thời gian trên, các đơn 

vị không có ý kiến xem như đồng ý với nội dung hồ sơ BCNCKT dự án. 

(Đề nghị Ban QLDA cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ theo đúng quy định 

cho các đơn vị có tên trên). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA; 

- Phòng KH-TC (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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