UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:908 /SNN-CCTL

Bắc Ninh , ngày02 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính p hủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Thực hiện văn bản số 2140/UBND-NN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về việc xem xét đề xuất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp sông Dâu,
huyện Thuận Thành. Ngày 30/6/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xem xét
đề xuất phương án của UBND huyện Thuận Thành. Sau khi thống nhất, Sở Nông
nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
1. Giao UBND huyện Thuận Thành triển khai lập báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án để thực hiện giai đoạn 2021-2025.
- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp sông Dâu, huyện Thuận Thành (đoạn từ hạ
lưu cầu Văn Quan K1+910 đến cầu Cửu Yên K4+650)
- Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đoạn qua khu Thành cổ Luy Lâu và các
đoạn qua khu dân cư.
2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT
kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng theo quy định
của pháp luật.
Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Hữu Thành, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Thuận Thành;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CCTL.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 02-07-2020 14:48:36 +07:00

Đặng Trần Trung

