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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình  

bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH 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 ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà 

nước; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 

24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh 

về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6094/STC-QLNS.TTK 

ngày 17/11/2020 (kèm theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 

số 4242/SNN&PTNT-KHTC ngày 03/11/2020, Công văn số 4283/SNN&PTNT-

KHTC ngày 05/11/2020 và Công văn số 4400/SNN&PTNT-KHTC ngày 

13/11/2020); của UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 
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12/10/2020; của UBND huyện Cẩm Thủy tại Công văn số 1861/UBND-NN 

ngày 19/10/2020; của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 176/TTr-UBND 

ngày 21/10/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình bị thiệt 

hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau: 

1. Số công trình được hỗ trợ: 03 công trình. 

2. Dự kiến tổng mức đầu tư các công trình: 24.500 triệu đồng. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ: ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư chi phí xây dựng 

nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư dự án đối với công trình thuộc huyện 

Hậu Lộc; hỗ trợ đầu tư chi phí xây dựng và chi phí tư vấn, khảo sát thiết kế 

nhưng không quá 85% tổng mức đầu tư dự án đối với các công trình thuộc các 

huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc (dự kiến tổng mức đầu tư các công trình không 

bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng); phần còn lại (bao gồm chi phí bồi 

thường GPMB) do ngân sách huyện đảm nhận. 

4. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ: 18.900 triệu đồng. 

5. Tên công trình, chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức hỗ trợ đối với từng 

công trình: chi tiết có phụ lục kèm theo. 

6. Nguồn kinh phí: từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020. 

7. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa căn 

cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ để bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND các huyện: Hậu Lộc, 

Cẩm Thủy, Ngọc Lặc để triển khai thực hiện theo quy định. 

2. UBND các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc có trách nhiệm phối 

hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các công trình theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, sớm hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

3. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công 

việc liên quan đến ngành mình; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để UBND các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, 

Ngọc Lặc triển khai thực hiện các công trình theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ 

tịch UBND các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc và Trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
                (47580.2020) 

 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đình Xứng 



Phụ lục: 
XỬ LÝ KHẨN CẤP CÁC CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU BỊ THIỆT HẠN DO MƯA LŨ GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN 

CÁC HUYỆN: HẬU LỘC, CẨM THỦY, NGỌC LẶC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /     /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

Số 

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư Mục tiêu đầu tư Quy mô khắc phục 

Dự kiến 

TMĐT 

(triệu đồng) 

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

(triệu đồng) 

Ghi 

chú 

 
Tổng số 

 
 

 
24.500 18.900  

1 

Xử lý khẩn cấp đê Tây 

kênh De đoạn từ K3+00 - 

K6+00, xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

UBND 

huyện Hậu 

Lộc  

Khắc phục sự cố đảm bảo an toàn 

cho tuyến đê nhằm đảm bảo an 

toàn cho tính mạng, tài sản của 

người dân trong vùng 

Xử lý, khắc phục tuyến đê dài 3km, 

hoàn thiện mặt cắt; gia cố mặt đê và 

mái đê đảm bảo chống tràn và an 

toàn đê 

12.000 8.400 

 

2 

Xử lý cấp bách đập Bai Mọ 

xã Cẩm Long, huyện Cẩm 

Thủy 

UBND 

huyện Cẩm 

Thủy  

Đảm bảo an toàn cho công trình và 

60 hộ dân phía hạ lưu đồng thời 

điều tiết nước phục vụ cho sản 

xuất, góp phần phát triển kinh tế xã 

hội trong khu vực 

Gia cố mái đập hai bên tràn xả lũ 

bằng bê tông, lót đá dăm, mặt đập có 

kết cấu bằng bê tông; cải tạo tràn xả 

lũ với khẩu độ phù hợp cho việc tiêu 

thoát nước; nạo vét, gia cố đoạn 

mương đầu mối dài khoảng 25m 

6.500 5.500 

 

3 

Tu sửa khẩn cấp Hồ Hón 

Sung, xã Mỹ Tân, huyện 

Ngọc Lặc 

UBND 

huyện Ngọc 

Lặc 

Đảm bảo an toàn cho công trình, 

bảo vệ trực tiếp tài sản, tính mạng 

của 8 hộ dân khu vực hạ lưu; đảm 

bảo nước sinh hoạt cho 45 hộ dân 

đồng bảo dân tộc Mường kết hợp 

cung cấp nước tưới cho 15 ha diện 

tích lúa nước 

Sửa chữa, cải tạo đập đất; tràn xả lũ 

bằng BTCT; sửa chữa cống và tuyến 

kênh bị hư hỏng 

6.000 5.000 
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