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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 
 

V/v đồng ý phương án xử lý dự 

án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng 

(giai đoạn 3) 
 
 
 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Xem xét Báo cáo số 324/BC-SKHĐT ngày 10/8/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến 

dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3), UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý thực hiện theo phương án 3 như đề xuất của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Báo cáo trên. Cụ thể: 

Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án) thực 

hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 

Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành An - Công ty TNHH Hải Linh - 

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung; thực hiện quyết toán khối 

lượng hoàn thành theo quy định. Đồng thời cho phép áp dụng hình thức chỉ định 

thầu để lựa chọn bổ sung nhà thầu thi công đối với phần khối lượng công việc 

chưa thực hiện của dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3). Trường hợp hết 

quý III/2020 không lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thi công tiếp thì Chủ 

đầu tư trình UBND tỉnh dừng thực hiện dự án và quyết toán theo nguyên trạng, 

đề xuất đầu tư giai đoạn 4 của dự án vào thời điểm thích hợp. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) rà soát lại 

toàn bộ khối lượng đã thực hiện, chưa thực hiện của dự án, thực hiện việc thanh 

lý hợp đồng được phép chấm dứt nêu trên theo quy định. Đồng thời triển khai các 

bước tổ chức lựa chọn, chỉ định đơn vị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp 

ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu đảm bảo thi công 

nhanh, gọn, hiệu quả, xử lý xong các điểm xung yếu trên tuyến kè bảo đảm an 

toàn trong mùa mưa bão năm 2020; chủ động thực hiện thủ tục điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.  

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cân đối nguồn vốn bố trí cho dự 

án bảo đảm tiến độ, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, TN&MT, GTVT; 

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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