
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-QLNL 
V/v triển khai thực hiện và cam 

kết giải ngân kế hoạch đầu tư 

công năm 2022. 

Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh. 
 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 

1037/SKH-TH về việc triển khai thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 (sao gửi kèm). 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức quản lý dự án đối với Tiểu Dự án 

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 

2020 - EU tài trợ; Hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Sở Công Thương và 

Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh và trên cơ sở Quyết định số 

1154/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương năm 2021 sang năm 2022; Sở Công Thương đề nghị Ban QLDA 

ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.  

Bên cạnh đó, thực hiện các nội dung, khối lượng công việc theo Hợp 

đồng ủy thác quản lý dự án đã được ký kết, trong đó, chú trọng đến việc thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của 

chủ đầu tư; công tác báo cáo tình hình và tiến độ giải ngân của nguồn vốn theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan; quản lý, giám sát, đôn đốc các 

nhà thầu, các nhà tư vấn khác đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được đề ra, 

đảm bảo chất lượng và an toàn của toàn bộ dự án; giải trình, báo cáo khi được 

cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu thuộc phạm vi hợp đồng. 

Kính đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh tổ chức, 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH & ĐT; 

- Lưu: VT, QLNL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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