
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

một số hạng mục công trình thuộc 

dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông 

Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành 

phố Thanh Hóa. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- UBND thành phố Thanh Hóa. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1051/TTr-UBND ngày 30/10/2020 của 

UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán một số hạng mục công trình thuộc dự án tu bổ, nâng cấp 

đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội 

dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 4455/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 18/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh 

dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh 

Hóa và trình duyệt theo quy định, đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 12816/UBND-NN ngày 15/9/2020. 

2. Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn nêu trên, cụ thể: 

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

một số hạng mục thuộc dự án trên, cụ thể: Điều chỉnh mặt đường thi công đỉnh 

kè từ cấp phối sang đắp bằng đất núi lấy ngoài mỏ, gồm đoạn 

K0+15,95÷K0+190,95 dài 175 m và đoạn K0+300÷K0+355,79 dài 55,79 m; bổ 

sung 5 dốc lên đê tại các cọc: C74, C96, C99, C100, C109; bổ sung đường dân 

sinh và vuốt dốc các hộ dân phố Xuân Minh, phường Đông Hải; bổ sung cổng 

giới hạn tải trọng xe tại cọc C98 (đầu phố Xuân Minh) và tại cọc C112 (đầu phố 

Ái Sơn), phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. 
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- Giao UBND thành phố Thanh Hóa đồng thời với việc lập, trình duyệt 

điều chỉnh dự án; khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán, trình duyệt theo quy định để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn 

thành công trình trước ngày 31/12/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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