
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

    Số:  765 /SKHĐT-TĐ     Bình Thuận, ngày           07                   tháng 3 năm 2023 

  V/v lấy ý kiến thẩm định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn 

chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước 

Sông Móng, huyện Hàm Thuận 

Nam. 

 

                

             Kính gửi: UBND huyện Hàm Thuận Nam. 

     

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận tờ trình số 12/TTr-BQLDA ngày 03/3/2023 

của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT V/v thẩm định 

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ 

chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam 

theo quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ đến UBND 

huyện Hàm Thuận Nam để lấy ý kiến thẩm định các nội dung liên quan đến mục tiêu 

đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, quy mô đầu tư, phương án thiết kế sơ bộ và tổng 

mức đầu tư xây dựng công trình.  

(Kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án). 

Đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam có ý kiến thẩm định về các nội 

dung trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2023 để xem xét, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định hiện hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA ĐTXD các công 

trình nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu:VT,TĐ.B.02. 
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  Mai Văn Hiệu 
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