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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện
dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
Ngày 06/11/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi
kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành
phố Lạng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương,
Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn,
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án và
các nhà thầu có liên quan.
Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo, ý
kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như
sau:
Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn là một dự
án quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nói
riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung. Dự án có quy mô khá lớn, hệ thống xử lý được
đầu tư đồng bộ, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giải quyết căn bản vấn đề
ô nhiễm môi trường, hạn chế ngập lụt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
cho người dân khu vực thành phố Lạng Sơn. Tuy nhiên, tiến độ dự án triển khai
còn chậm so với kế hoạch đề ra, việc hoàn thành dự án trước 31/12/2020 là hết
sức khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do Chủ đầu tư còn lúng túng, chưa có kinh
nghiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án; công tác phối hợp giữa các sở,
ngành chức năng và các chủ thể tham gia dự án chưa thường xuyên, chưa đeo
bám công việc; việc triển khai lập các thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật
rất chậm, chất lượng hồ sơ thiết kế còn thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần. Mặt khác
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc huy động nhân lực gặp khó khăn, công tác
nhập khẩu máy móc thiết bị cũng bị chậm muộn; nhà thầu thi công xây lắp chưa
tập trung nhân lực, thiết bị trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn
thành Gói thầu số 1 đưa vào sử dụng theo kế hoạch đề ra.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát
huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, yêu cầu Chủ đầu tư và các sở, ngành, cơ quan liên
quan khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư dự án):
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công
trình điều chỉnh, bổ sung của Gói thầu số 1: “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và
trạm bơm tại Lạng Sơn”; hoàn thành hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày
09/11/2020; Sở Xây dựng thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày
15/11/2020, để trình KfW cho ý kiến không phản đối trước khi phê duyệt bản vẽ
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thiết kế thi công theo quy định; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bám
sát bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh dự án
và bổ sung phần vốn cho dự án đã bị điều chuyển.
- Chỉ đạo Nhà thầu xây lắp đối với Gói thầu số 1 tập trung tăng thêm cán bộ
quản lý kỹ thuật hiện trường, nhân công, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi
công xong toàn bộ các hạng mục của gói thầu, thời gian hoàn thành trước ngày
31/12/2020. Đồng thời đôn đốc các nhà thầu của gói thầu khác đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành để đưa vào vận hành đồng bộ theo kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc hoàn trả
mặt bằng các vị trí thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, mỹ quan đô thị.
- Khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây
lắp các gói thầu đã hoàn thành thuộc nguồn vốn do KfW tài trợ, chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải ngân thanh toán vốn theo quy định.
- Thường xuyên bám sát công trường đôn đốc, kiểm soát, phối hợp với tư
vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công để quản lý tốt về chất lượng,
khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi
trường trong quá trình thi công theo đúng hợp đồng thi công xây dựng. Xử lý,
khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây
dựng (nếu có).
- Khẩn trương lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình
Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý trong tháng 11/2020 để thực hiện các thủ tục
giao đất theo quy định.
- Về Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau điều chỉnh: Chủ
đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo
quy định trước khi đưa công trình vào sử dụng và xác nhận hoàn thành công trình
bảo vệ môi trường, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
2. Các nhà thầu thi công xây lắp, thi công lắp đặt thiết bị tập trung nhân lực,
máy móc trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công và lắp đặt, đảm bảo cơ
bản hoàn thành gói thầu chậm nhất vào ngày 31/12/2020; quan tâm thực hiện tốt
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thực hiện.
3. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động
phối hợp xử lý công việc; đồng thời hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư, các nhà thầu
thi công đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, thực hiện đúng các
quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự họp;
- CPVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).
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