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

họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý II/2019 
 
  

Ngày 17/7/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2019 (viết tắt là Ban 
Chỉ đạo) đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện các dự án 
trọng điểm trong quý II/2019, triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2019. Dự họp 
có các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ 
đầu tư các dự án trọng điểm, đại diện UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, 
Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định và UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 
các dự án trọng điểm quý II, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019, ý kiến 
tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:  

1. Đánh giá chung 

Trong quý II/2019 Ban Chỉ đạo, các chủ đầu tư và cơ quan liên quan đã tập 
trung thực hiện quyết liệt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nên 
các dự án trọng điểm cơ bản đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng đề ra. So với quý 
I/2019 một số nội dung đã có sự thay đổi rõ rệt; một số dự án tiến độ thi công 
đảm bảo theo kế hoạch. Các nhà đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước tiếp tục 
ứng kinh phí để giải phóng mặt bằng; quan tâm hoàn thiện, nộp hồ sơ giải quyết 
các thủ tục hành chính theo quy định. Xét tổng thể các yếu tố, đặc biệt là về quy 
trình thủ tục thì các dự án trọng điểm đều có tiến bộ, đạt được những kết quả nhất 
định. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm 
trong quý II/2019 vẫn còn những khó khăn, hạn chế; công tác chỉ đạo giải phóng 
mặt bằng vẫn chưa thực sự tập trung, quyết liệt, hầu hết các dự án đều có vướng 
mắc về mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số nhà thầu 
thi công còn thiếu tích cực, năng lực kém, làm chậm tiến độ dự án. Còn tình trạng 
chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm giải quyết kiến nghị của chính quyền, nhân dân 
là nguyên nhân phát sinh đơn thư kiến nghị, phản đối thi công kéo dài gây phức 
tạp tình hình; công tác hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án chưa kịp thời; một số 
chủ đầu tư, chính quyền địa phương còn thiếu chủ động, triển khai công việc theo 
kiểu “vướng thủ tục nào mới lo giải quyết thủ tục đó” nên thời gian thực hiện kéo 
dài, gây chậm tiến độ. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà đầu tư, chính 
quyền địa phương (huyện, xã) còn hạn chế, thời gian thực hiện các thủ tục kéo 
dài, thông tin 2 chiều còn thiếu thống nhất... 
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2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm năm 2019, Ban Chỉ 
đạo yêu cầu các chủ đầu tư/nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức 
năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

a) Yêu cầu UBND các huyện liên quan tích cực phối hợp với chủ đầu tư, 
các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Các ngành, các 
huyện tập trung giải quyết ngay các hạn chế, bất cập, kịp thời báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ các cơ quan (đặc biệt là cấp huyện) lưu ý thực hiện đúng, đầy đủ 
thẩm quyền theo luật định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và công việc của 
cơ quan mình sang đơn vị khác hoặc lên cấp trên. 

b) Đối với các vướng mắc liên quan đến Quyết định số 10/2019/QĐ-
UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, 
Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND 
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các 
Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các 
cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể.  

Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, xem xét, nếu thấy cần thiết đề xuất bổ 
sung nội dung vào kỳ họp UBND tỉnh gần nhất để thảo luận, thống nhất chủ 
trương thực hiện để sớm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án. 

c) Các chủ đầu tư được ghi vốn kế hoạch năm 2019 chịu trách nhiệm toàn 
diện về công tác công tác giải ngân thanh toán, chịu trách nhiệm trước UBND 
tỉnh nếu không đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao trong năm kế hoạch. 

d) Đối với các dự án ngoài ngân sách: Giao Văn phòng UBND tỉnh đề xuất, 
bố trí lịch họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát kỹ quỹ thời gian thực 
hiện các thủ tục cho từng dự án, từ đó có căn cứ thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. 

đ) Đối với các công trình, dự án cụ thể: Cơ bản thống nhất với báo cáo, đề 
xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Báo cáo số 311/BC-BCĐ ngày 
05/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện 
và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực 
hiện. Đồng thời lưu ý một số vấn đề cụ thể sau: 

(1) Dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc 
Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập: 

- UBND huyện Lộc Bình khẩn trương hoành thành công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ đoạn đầu tuyến (1,5km chỉnh tuyến) và 
đoạn tránh qua trung tâm xã Xuân Dương cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh trong tháng 8/2019. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước 
UBND tỉnh nếu không đảm bảo tiến độ trên. 
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- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các nhà 
thầu thi công khẩn trương sửa chữa các hư hỏng gây ra do quá trình vận chuyển 
vật liệu thi công trên tuyến đường vào UBND xã Thái Bình; lưu ý có chế tài phù 
hợp để đảm bảo yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, sửa 
chữa.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động rà soát năng lực các nhà 
thầu và khối lượng công việc còn lại của các gói thầu để xử lý theo hướng đơn vị 
nào năng lực yếu, khối lượng còn nhiều có nguy cơ không đảm bảo tiến độ thì 
điều chuyển công việc cho các nhà thầu khác. Đồng thời sớm xây dựng phương 
án sử dụng số kinh phí vừa được bổ sung (63 tỷ đồng) từ nguồn dự phòng 10% 
vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

(2) Dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định: 

Yêu cầu UBND huyện Bình Gia khẩn trương giải phóng mặt bằng dứt 
điểm các vị trí còn vướng mắc, bàn giao cho thi công chậm nhất trong tháng 
8/2019. Trên cơ sở đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo thi công 
hoàn chỉnh toàn bộ mặt đường tuyến chính trong tháng 9/2019. Đồng thời phối 
hợp chặt chẽ với UBND huyện Tràng Định trong công tác giải phóng mặt bằng 
nhánh rẽ vào UBND xã Tân Yên, khẩn trương hoàn thiện công tác lựa chọn nhà 
thầu để khởi công trong thời gian sớm nhất. 

(3) Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy lợi Bản Lải: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng thủy lợi 2 và UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập xác định khối 
lượng giải phóng mặt bằng tương ứng với số kinh phí được cấp trong giai đoạn I 
để có kế hoạch tổ chức giải phóng mặt bằng hợp lý đảm bảo phục vụ xây dựng 
công trình đầu mối và các hạng mục cần thiết khác, phát huy tối đa hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây dựng 2 
khu tái định cư theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo 
cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt 
bằng dự án.  

(4) Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường 
lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn. 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết 
liệt đối với dự án; tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn 
thiện toàn bộ các điểm trường trong tháng 8/2019 để đưa vào sử dụng trong đầu 
năm học 2019-2020; đồng thời chú trọng công tác giải ngân, thanh toán đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2019. 

(5) Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (vốn ODA):  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các nội dung theo quy định; chủ 
động bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương thúc đẩy việc 
bổ sung danh mục dự án và bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 để có 
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cơ sở sớm triển khai thi công. 

(6) Dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn 1) 

UBND huyện Chi Lăng tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng 
các hạng mục cần thiết trong giai đoạn I đã được quy hoạch, có kế hoạch đầu tư 
xây dựng các hạng mục tiếp theo. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 
huyện để triển khai giải phóng mặt bằng với quy mô, kinh phí hợp lý. 

UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận 
động Quỹ xây dựng Đền thờ Chi Lăng để tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa 
triển khai các hạng mục tiếp theo của Dự án. 

(7) Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - 
Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800- Km106+500, 
tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT. 

- Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tập trung giải quyết 
dứt điểm các kiến nghị của chính quyền và nhân dân liên quan đến ảnh hưởng do 
thi công tuyến đường (bồi lấp ruộng vườn, ngập úng hoa màu, ảnh hưởng tới canh 
tác nông nghiệp, nứt nhà do thi công đường...); tăng cường trách nhiệm của chủ 
đầu tư và phải là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính giải quyết các kiến nghị 
liên quan đến dự án, không đùn đẩy trách nhiệm cho các nhà thầu. Công ty cần 
thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sau kiểm 
toán dự án, cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 
665/UBND-KTN ngày 11/7/2019. 

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, bố trí lịch công tác để lãnh đạo UBND 
tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm đi kiểm tra thực tế dự án để chỉ đạo tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc. 

(8) Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn. 

- UBND huyện Cao Lộc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải 
phóng mặt bằng dự án, đặc biệt là các khu vực đất trũng tại xã Thụy Hùng, Phú Xá 
sớm bàn giao cho nhà đầu tư, tạo điều kiện để thi công, cân bằng đào đắp trong 
quá trình san lấp mặt bằng dự án. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn ưu tiên xử lý, 
trong tháng 7/2019 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các 
khu đất đủ điều kiện, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đủ căn cứ xin cấp phép xây 
dựng, sớm khởi công công trình. 

(9) Đối với các dự án khác: Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Dự án Quần thể khu du lịch sinh 
thái, cáp treo Mẫu Sơn; Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Dự 
án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; Dự án xây dựng hạ 
tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành, 
theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); 
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Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Dự án Khu tái định cư và 
dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác 
công tư (PPP): 

Các sở, ngành, UBND các huyện và cơ quan liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án (lựa chọn nhà đầu tư, 
ký kết hợp đồng, tổ chức giải phóng mặt bằng...) theo quy định và tiến độ đã được 
phê duyệt. UBND thành phố Lạng Sơn lưu ý tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt 
hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cần xây dựng kế hoạch tiến độ cho từng dự 
án; từng thời gian phải có sản phẩm cụ thể, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
năm 2019 của toàn đảng bộ, chính quyền Thành phố. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ 
quan liên quan rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để chi trả một 
phần cho công tác xây dựng giá đất cụ thể, đặc biệt là các khối lượng đã được 
nghiệm thu theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất cách thức triển 
khai xây dựng giá đất cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trong 
thời gian tới. 

UBND tỉnh thông báo, yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành, cơ quan thành viên  
 Ban Chỉ đạo; 

- Các chủ đầu tư dự án trọng điểm; 
- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng,  
 Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc, 
 Lộc Bình, Đình Lập; 

- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, VQK. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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