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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét 

 giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết toán hoàn thành 

dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

 

Ngày 16/3/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp chuyên đề để xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

thực hiện quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng 

Sơn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND 

thành phố Lạng Sơn và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bất 

động sản Hà Nội. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng và Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội báo cáo nội dung cuộc 

họp, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, 

ngành liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với chủ đầu tư dự án 

Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn tập trung rà soát, giải quyết tồn 

tại vướng mắc để bảo đảm quyền lợi của các chủ thể có liên quan, sớm hoàn 

thành quyết toán dự án theo quy định, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vướng 

mắc chưa được giải quyết dứt điểm, chậm khắc phục, không bảo đảm tiến độ 

yêu cầu tại Thông báo số 463/TB-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh. 

Nguyên nhân là do công tác phối hợp, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các trình 

tự, thủ tục giữa các sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ đầu tư 

chưa chặt chẽ, thiếu tích cực, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, 

hạn chế trên.  

Để khẩn trương khắc phục những hạn chế, sớm hoàn thành việc quyết 

toán dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư: thống nhất về chủ trương thực hiện 

điều chỉnh dự án về thông tin nhà đầu tư, tên dự án, quy mô sử dụng đất, tổng 

vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của nhà đầu tư. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội hoàn thiện lại hồ sơ điều 

chỉnh dự án đầu tư và tổ chức thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư theo 

quy định Luật Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định, hoàn 
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thành trước ngày 30/3/2021. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành 

lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án tiếp tục hướng dẫn Công ty Cổ phần 

Bất động sản Hà Nội hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với các hạng 

mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV đảm bảo tính 

hợp pháp, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định, kiểm 

tra công tác nghiệm thu theo quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 3/2021. 

3. UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết 

phục, giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật đối với hộ ông 

Phùng Đức Việt chấp hành bàn giao mặt bằng tại khu GH.G4; trường hợp không 

chấp hành thì rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ để tổ chức cưỡng chế đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

đối với các nội dung vượt thẩm quyền. 

Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công ty cổ phần Bất động sản 

Hà Nội thực hiện đối soát cụ thể, chi tiết việc thực hiện giải phóng mặt bằng 

dự án để làm rõ các vấn đề có liên quan đến tiền giải phóng mặt bằng, số 

lượng các ô đất tái định cư đã giao, số tiền sử dụng đất nhà đầu tư đã thu của 

hộ gia đình, cá nhân khi giao đất tái định cư… hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 3/2021. 

4. Trên cơ sở các số liệu tính toán của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn, của Công ty cổ phần Bất động sản 

Hà Nội và chủ trương điều chỉnh dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

giao Sở Tài chính xác định các chi phí đầu tư hạng mục công trình hạ tầng kỹ 

thuật thuộc dự án, thực hiện công tác thẩm tra quyết toàn hoàn thành dự án 

theo quy định. 

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở 

Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội 

và các cơ quan liên quan rà soát lại cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết  

dự án qua các lần điều chỉnh để xác định nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với Nhà 

nước do thay đổi quy hoạch và giá trị quyết toán dự án của Sở Tài chính lập; 

trên cơ sở đó tính toán lại diện tích đất cần giao cho nhà đầu tư để đảm bảo hài 

hòa lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của Chủ đầu tư; đề xuất, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 4/2021. 

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 

vận tải, UBND thành phố Lạng Sơn cử công chức có năng lực, kinh nghiệm 

quản lý ngành tham gia vào Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án do Sở Xây 

dựng làm tổ trưởng để đảm bảo tiến độ và chất lượng; địa điểm làm việc của 

Tổ công tác do Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội bố trí. Trong quá trình 

thực hiện các Sở, ngành chức năng phải bám sát các nội dung theo kết luận 

của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra đối với dự án và quy 

định pháp luật có liên quan.  

7. Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội, các sở, ngành liên quan, 
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UBND thành phố Lạng Sơn tập trung thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ 

theo đúng thời hạn yêu cầu để bảo đảm trong tháng 5 năm 2021 hoàn thành 

quyết toán dự án theo quy định của pháp luật, làm cơ sở để giải quyết quyền 

lợi, nghĩa vụ của Nhà đầu tư với ngân sách nhà nước và quyền lợi của Nhà 

đầu tư theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TN&MT, XD,  

  GTVT, CT, TP; 

- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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