UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 4588 /UBND-ĐTXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện dự án Khắc phục khẩn
cấp sự cố tuyến đê tả Lô từ Vĩnh LợiLâm Xuyên (nay là Trường Sinh)
đoạn qua xã Đông Thọ và xã Trường
Sinh, huyện Sơn Dương

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2379/SXDGĐXD ngày 11/11/2021 về việc đề xuất giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm
theo biên bản họp liên ngành ngày 10/11/2021),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình
Khắc phục khẩn cấp sự cố tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi-Lâm Xuyên (nay là Trường
Sinh) đoạn qua xã Đông Thọ và xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đến ngày
31/12/2021. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên không làm cơ sở
để điều chỉnh giá hợp đồng đã ký kết.
2. Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng đất dư thừa từ hoạt động cải tạo mặt
bằng, hạ cốt nền được cấp có thẩm quyền cho phép và khai thác đất trong diện tích
thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để san lấp cho dự án nêu trên như
đề xuất của Sở Xây dựng tại Mục 2 Văn bản số 2379/SXD-GĐXD ngày
11/11/2021 (gửi kèm theo).
3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh tại văn bản này, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo
đúng quy định hiện hành của nhà nước.
4. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn trực thuộc và chính quyền địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ các
tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất dư thừa từ hoạt động cải tạo mặt bằng, hạ

cốt nền và khai thác đất đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ quy định hiện hành
của nhà nước.
5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra,
hướng dẫn chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung văn bản
này theo đúng quy định của pháp luật./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như trên: Thực hiện;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT (TL).

Nguyễn Thế Giang

2

3

