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Số:            /UBND-THKH 

V/v triển khai thực hiện dự án đê 

hữu sông Hoạt đoạn từ xã Hà 

Châu đến xã Hà Hải, huyện Hà 

Trung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2021 

 

                               Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Hà Trung. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2774/UBND-TCKH ngày 

14/12/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai dự án đê hữu sông 

Hoạt đoạn xã Hà Châu đến xã Hà Hải, huyện Hà Trung; trên cơ sở tham mưu 

của Sở Tài chính tại Công văn số 131/STC-QLNS.TTK ngày 11/01/2021 (kèm 

theo ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 153/SKHĐT-

KTNN ngày 08/01/2021), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên; giao 

UBND huyện Hà Trung triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đê 

hữu sông Hoạt đoạn xã Hà Châu đến xã Hà Hải, huyện Hà Trung, đảm bảo tuân 

thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, chủ động phối hợp 

chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục đấu mối với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo 

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. 

2. Căn cứ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư dự án và tình 

hình thực tế, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tham mưu hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện dự án; báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
                (1418.2021) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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