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   KÝnh göi:  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ - UBND ngày 17/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; Xét đề nghị của Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng thị xã tại Văn bản số 58/BQLDA - KH ngày 25/6/2020 

về việc đề nghị giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án Nâng cấp tuyến 

đường giao thông nội đồng từ đường Thống Nhất đến ruộng bà Trần Thị Hạ, 

phường Đức Thuận. Sau khi xem xét UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Về chủ trương đầu tư: Thống nhất về chủ trương đầu tư công trình 

Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ đường Thống Nhất đến ruộng 

bà Trần Thị Hạ, phường Đức Thuận (theo Quyết định số 1840/QĐ - UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư 

xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn); 

2. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 650 

triệu đồng tại Quyết định số 1840/QĐ - UBND ngày 17/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và được xác định cụ thể ở 

bước thẩm tra, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, tuyệt đối không 

để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. 

3. Để chủ động hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng 

quy định, Uỷ ban nhân dân thị xã giao nhiệm vụ Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã đại diện chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nêu trên. 

Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã triển khai thực hiện 

theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình và tiến độ theo kế hoạch đề ra./. 
 

N¬i nhËn:                    TM. Uû ban nh©n d©n  

-   Như trên;                                                                                          KT. Chñ tÞch         

-    Chñ tÞch, c¸c PCT UBND thÞ x·;                                                   PHÓ Chñ tÞch         

-   Các phßng: TCKH, QL§T, KT; 

-    Ban QLDAĐTXD thị xã; 

-   UBND phường Đức Thuận; 
-    Lu: VT, TCKH. 
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