UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số:1599 /SKHĐT-ĐTTĐGS
V/v thẩm định bổ sung báo cáo
đề xuất chủ trương dự án Kè
chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan
bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà
Khúc 1 – Bến Tam Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2021
`

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh
ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về
việc phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương;
Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ
Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 – Bến Tam Thương) đã được Quý Sở tham
gia góp ý thẩm định; theo đó:
- Về ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “yêu cầu cơ quan
lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa nội dung
đề xuất dự án cho phù hợp với quy định của Điều 26 Luật Đê điều và Quy hoạch
phòng chống lũ được duyệt tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 29/9/2014
của UBND tỉnh”.
- Về ý kiến của Sở Xây dựng: “Dự án có phần trùng lắp với hạng mục kè
bờ sông Trà Khúc kết hợp mở rộng công viên Ba Tơ thuộc dự án Phát triển đô thị
ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu
thành phố Quảng Ngãi, từ nguồn vốn AFD”.
Đến nay, chủ đầu tư đã bổ sung hồ sơ báo cáo đề xuất theo ý kiến của Quý
Sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Quý Sở hồ sơ đề xuất bổ sung để có ý kiến
thẩm định về các nội dung này (đối với các quy định pháp luật chuyên ngành, đề
nghị Quý Sở có ý kiến là phù hợp hay không phù hợp) và gửi về Sở Kế hoạch
Đầu tư tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án.
- Đối với Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi: Có ý kiến
về ảnh hưởng của dự án đến các giếng cấp nước của Công ty.

Đơn vị lập báo cáo đề xuất, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp hồ sơ và
chỉnh sửa khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định để được thẩm định bảo đảm yêu
cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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