
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 triển khai thực hiện Quyết định 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán và điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 

đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 

2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án 

Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng 

chống thiên tai giai đoạn 2016-2020. 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

UBND tỉnh nhận được Quyết định số 4144/QĐ-BNN-PCTT ngày 

21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa 

thuộc Dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-

2020 (Quyết định đã được gửi đến quý đơn vị). Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ nội dung Quyết định 

nêu trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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