
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 2021 
V/v thực hiện dự án xử lý cấp 

bách đê hữu sông Mã, đoạn từ 

K53+450÷K56+060. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 581/SNN&PTNT-KHTC ngày 

19/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo, giải 

trình tiến độ thực hiện dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã, đoạn từ 

K53+450÷K56+060 (có Công văn gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, 

nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm 3, mục I 

Công văn nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 15/3/2021. 

- Giao UBND thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn xây dựng 

phương án bảo vệ trọng điểm phòng chống lụt bão năm 2021 cho tuyến đê hữu 

sông Mã, đoạn từ K53+450÷K56+060 thuộc phạm vi địa giới hành chính của 

các địa phương và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương 

châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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