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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp về dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
 

 
Ngày 22/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương, Tư pháp, Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố 
Lạng Sơn và các cơ quan báo cáo một số vấn đề liên quan đến dự án Khu đô thị 
mới Mai Pha, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn là dự án có quy mô 
và tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn của thành phố, của tỉnh; lần đầu tiên áp 
dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 
việc thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, sự phối hợp giữa các cơ 
quan chuyên môn còn nhiều lúng túng. Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan 
chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể từng nội dung phải thực hiện trong công 
tác lựa chọn nhà đầu tư. 

Để sớm hình thành Khu đô thị mới Mai Pha có hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
hiện đại, đồng bộ, góp phần chỉnh trang đô thị, bổ sung thêm các chỉ tiêu để 
thành phố Lạng Sơn xứng tầm với vị thế của đô thị loại 2, UBND tỉnh yêu cầu 
các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung giải quyết từng việc cụ thể theo thẩm 
quyền, trách nhiệm của đơn vị, đồng thời giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các 
cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo UBND tỉnh 
theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực 
hiện Dự án theo biểu chi tiết  kèm theo Thông báo này. 

2. Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn Nhà đầu tư, ký 
kết hợp đồng thực hiện Dự án, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2019. 

3. Giao UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức trích đo và lập ngay kế hoạch 
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án. Ưu tiên thực hiện công tác đo 
đạc, kiểm đếm, lập và niêm yết công khai phương án, thẩm định, phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. 
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4. Các sở, ngành liên quan chủ động giải quyết các công việc liên quan 
đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần tham dự họp; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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Biểu thời gian các bước thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án  
Khu đô thị mới Mai Pha thành phố Lạng Sơn 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND  ngày     /3/2019 của UBND tỉnh) 
 

TT Tên công việc 
Thời gian theo 

quy định 
Đơn vị thực 

hiện 
Thời gian thực hiện theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh 

I Kế hoạch lựa chọn 
nhà đầu tư 

 Tối đa 40 
ngày 

08 ngày 

1 
Lập và trình kế 
hoạch lựa chọn nhà 
đầu tư 

Sở Xây dựng   Đã thực hiện 

2  
Thẩm định kế hoạch 
lựa chọn nhà đầu tư 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Tối đa 30 
ngày 

05 ngày 

3 Phê duyệt kế hoạch UBND tỉnh 
Tối đa 10 

ngày 
03 ngày 

4 
Công bố kế hoạch 
lựa chọn Nhà đầu tư 

Sở Xây dựng  
Không quy định, có thể thực hiện song 

song với việc lập hồ sơ mời thầu 

II 
Tổ chức lựa chọn 
Nhà đầu tư 

 
  

1 
Chuẩn bị lựa chọn 
nhà đầu tư 

 
Tối đa 50 

ngày 
18 ngày 

1.1  Lập hồ sơ mời thầu Sở Xây dựng   
10 ngày (Thực hiện song 

song từ bước kế hoạch lựa 
chọn nhà đầu tư)

1.2 
Thẩm định và phê 
duyệt hồ sơ mời thầu 

 
 

Tối đa 50 
ngày 

 

 
Thẩm định hồ sơ mời 
thầu 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Tối đa 30 
ngày 

 

05 ngày (Trường hợp phải 
chỉnh sửa hồ sơ mời thầu 
thì ban hành Thông báo 
thẩm định trong vòng 05 
ngày; bên mời thầu bổ 

sung theo yêu cầu và trình 
thẩm định lại trong vòng 

03 ngày; ban hành báo cáo 
thẩm định trong vòng 02 
ngày; Tổng thời gian nếu 

phải chỉnh sửa, bổ sung sẽ 
là 10 ngày) 

 
Phê duyệt hồ sơ mời 
thầu 

- UBND tỉnh 
- Sở Xây dựng 
có trách nhiệm 
đăng tải thông 
báo mời thầu 
ngay khi có 
quyết định phê 
duyệt 

Tối đa 20 
ngày 

 
03 ngày 
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2 
Tổ chức lựa chọn 
Nhà đầu tư 

  70 ngày 

2.1 

Mời thầu gửi cho các 
nhà đầu tư có tên 
trong danh sách ngắn 
trước 03 ngày dự 
kiến phát hành hồ sơ 
mời thầu 

Sở Xây dựng  03 ngày 03 ngày 

2.2 
Phát hành, sửa đổi, 
làm rõ hồ sơ mời 
thầu 

Sở Xây dựng  
Tối thiểu 
07ngày 

07 ngày (bước này có thể 
không xảy ra) 

2.3  
Chuẩn bị, tiếp nhận, 
quản lý, sửa đổi, rút 
hồ sơ dự thầu  

 
Tối thiểu 60 

ngày 
60 ngày 

2.4 

Mở hồ sơ đề xuất về 
kỹ thuật (Mở công 
khai bắt đầu ngay 
trong vòng một giờ 
kể từ thời điểm đóng 
thầu) 

   

2.5 Làm rõ hồ sơ dự thầu    

2.6 
Sửa lỗi và hiệu chỉnh 
sai lệch 

   

3 
Đánh giá hồ sơ đề 
xuất về kỹ thuật 

  27 ngày 

3.1 
Đánh giá hồ sơ đề 
xuất về kỹ thuật 

Sở Xây dựng 
45 ngày 

 

15 ngày (Trường hợp phải 
làm rõ hồ sơ dự thầu thì 
tăng thêm 07 ngày, tổng 
thời gian đánh giá là 22 

ngày) 

3.2 

Thẩm định, phê 
duyệt danh sách nhà 
đầu tư đáp ứng yêu 
cầu về kỹ thuật. 

   

 
Thẩm định kết quả 
đánh giá hồ sơ đề 
xuất. 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Tối đa 30  
ngày 

 

07 ngày (Trường hợp phải 
bổ sung, làm rõ hồ sơ đánh 

giá thì ban hành Thông 
báo thẩm định trong vòng 
07 ngày; bên mời thầu bổ 
sung theo yêu cầu và trình 
thẩm định lại trong vòng 

03 ngày; ban hành báo cáo 
thẩm định trong vòng 02 
ngày; Tổng thời gian nếu 

phải chỉnh sửa, bổ sung sẽ 
là 12 ngày) 

 
Phê duyệt kết quả 
đánh giá hồ sơ đề 

UBND tỉnh 
Tối đa 20 

ngày 
05 ngày 
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xuất.  

4 

Mở và đánh giá hồ 
sơ đề xuất tài chính 
thương mại (Mở hồ 
sơ đề xuất về tài 
chính - thương mại; 
Đánh giá hồ sơ đề 
xuất về tài chính 
thương mại; Đàm 
phán sơ bộ hợp đồng 
(Điều 66);  

Sở Xây dựng 45 ngày 15 ngày 

5 

Trình, thẩm định, 
phê duyệt và công 
khai kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư; 
Đàm phán hoàn 
thiện và ký hợp 
đồng 

 
Tối đa 50 

ngày 
17 ngày 

5.1 

Trình, thẩm định, 
phê duyệt và công 
khai kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư  

   

 
Trình thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà đầu 
tư  

Sở Xây dựng   02 ngày 

 
Thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư  

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Tối đa 30 
ngày 

 

07 ngày(Trường hợp phải 
bổ sung, làm rõ hồ sơ đánh 

giá thì ban hành Thông 
báo thẩm định trong vòng 
07 ngày; bên mời thầu bổ 
sung theo yêu cầu và trình 
thẩm định lại trong vòng 

03 ngày; ban hành báo cáo 
thẩm định trong vòng 02 
ngày; Tổng thời gian nếu 

phải chỉnh sửa, bổ sung sẽ 
là 12 ngày) 

 
Phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư  

UBND tỉnh 
Tối đa 20 

ngày 
03 ngày 

 Công khai Sở Xây dựng    

5.2  
Đàm phán hoàn 
thiện và ký hợp 
đồng 

Sở Xây dựng  
 

05 ngày 

Tổng cộng  

 155 ngày (177 ngày nếu 
phải bổ sung, chỉnh sửa, 

làm rõ tại một số bước như 
trên) 
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