ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2626 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp đê,
kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 163/N -HĐND
ngày 11/10/2021 về vi c giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số
dự án đầu tư công nh m C quy mô nh ; Nghị quyết số 290/N -HĐND ngày
13/7/2022 về sửa đổi khoản d Điều 2 Nghị quyết số 163/N -HĐND ngày
11/10/2021 của HĐND tỉnh về vi c giao U ND tỉnh quyết định chủ trương đầu
tư một số dự án đầu tư công nh m C quy mô nh ;
Theo đề nghị của Sở Nông nghi p và PTNT tại Tờ trình số 135/TTrSNN&PTNT ngày 30/6/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ
trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4111/SKHĐT-KTNN
ngày 21/6/2022 và các hồ sơ liên quan) và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Công văn số 4698/SKHĐT-KTNN ngày 12/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển
phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, với những nội dung sau:
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1. Tên dự án: Tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi
Sơn.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.
3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong điều kiện
biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra; đồng thời, ổn định đời sống của
người dân, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án.
4. Quy mô đầu tư: Tu bổ, nâng cấp tuyến đê, kè biển phường Hải Bình,
thị xã Nghi Sơn, gồm: Tu bổ, nâng cấp, gia cố mặt đê, làm tường chắn sóng
đoạn đê biển, dài 1.160m; nâng cấp tuyến kênh tiêu chân đê phía đồng bằng đá
xây đã hư hỏng, xuống cấp, dài 610m; tu bổ, nâng cấp, gia cố mặt đê đoạn cửa
sông Bạng, dài 860m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Lĩnh vực: Thủy lợi.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Không quá 18 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân
sách tỉnh năm 2022 - 2024.
9. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.
10. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 03 năm (từ 2022 - 2024).
11. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Không quá 03 năm kể từ khi bố trí vốn
thực hiện dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại
Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ
tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và
PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị
liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải
quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách
nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư
triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc

3
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NNHoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

