
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:      /UBND-BQLDA 

V/v xin điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án: Khắc phục, sửa chữa hồ 

Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện 

Nghi Xuân  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Xuân, ngày     tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

  

Dự án đầu tư xây dựng công trình Khắc phục, sửa chữa hồ Khe Làng, xã 

Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 29/7/2020. 

Gói thầu xây lắp công trình được khởi công xây dựng từ ngày 16/9/2020. 

Sau khi khởi công xây dựng, thời tiết bước sang mùa mưa lũ, đặc biệt chịu ảnh 

hưởng của các cơn bão đổ bộ vào miền Trung làm mưa lớn, kéo dài nên mực 

nước hồ dâng cao không thể thi công. Hiện nay, hồ đang trong giai đoạn tích 

nước để tưới cho vụ Đông Xuân, việc thi công hạng mục đào chân khay chống 

thấm nền đập không thực hiện được. Thời điểm thích hợp cho việc thi công chân 

khay dự kiến là từ tháng 2/2021 đến hết tháng 5/2021. Trong khi thời gian thực 

hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của 

UBND tỉnh là hoàn thành trong năm 2020. 

Để đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng quy định, UBND huyện Nghi 

Xuân kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Kế 

hoạch và Đầu tư cho phép “điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 

31/08/2021”; “gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư 

vấn giám sát xây dựng, bảo hiểm công trình đến ngày 30/5/2021”. 

Kính mong nhận được sự quan tâm xem xét và giúp đỡ của quý cơ quan 

cấp trên./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Các sở NN&PTNT; KH&ĐT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban QLDA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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