
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

 
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 
Nghi Xuân, ngày     tháng 01 năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai, tiến độ thực hiện công trình  

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan  

đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân 

   
Thực hiện văn bản số 306/UBND-NL1 ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xử lý cấp bách công trình đê điều, 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện công trình Sửa 

chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, 

huyện Nghi Xuân như sau: 

1. Tiến độ thi công tại hiện trường đến hết ngày 31/12/2019: 

Đến thời điểm hết ngày 31/12/2019, công trình đã  hoàn thành được khoảng 

58% khối lượng công việc theo hợp đồng, trong đó: Đã hoàn thành các hạng mục 

Gia cố cửa ra cống số 1 tại Km14+531,2, cống số 2 tại Km15+355, Cống số 3 tại 

Km17+344, đường thi công; Hạng mục kè bảo vệ bờ đã hoàn thành 65% khối 

lượng; Hệ thống mỏ hàn trên tuyến đã hoàn thành 55% khối lượng. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo đơn vị thi công bổ sung 

nhân lực, máy móc, thiết bị, chủ động về biện pháp thi công để hoàn thành phần 

khối lượng còn lại đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng theo nội dung văn bản số 

229/BNN-PCTT ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

và văn bản chỉ đạo số 306/UBND-NL1 ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh. Dự 

kiến công trình sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng 

trước ngày 15/4/2020, giải ngân nguồn vốn đầu tư trước 30/4/2020. 

2. Giá trị giải ngân đến hết ngày 31/12/2019: 24.436.017.000 đồng (bao 

gồm cả tạm ứng, thanh toán chi phí xây lắp và chi phí khác). 

Trên đây là nội dung về việc việc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng 

công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến 

xã Xuân Hội, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các Sở nghành liên quan quan tâm giúp đỡ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư; 

Tài chính; Nông nghiệp & PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

Lưu VT, Ban QLDA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

                                                   
                          Nguyễn Hải Nam 
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