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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ quyết toán hoàn thành dự án 

 Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

 

 

Ngày 03/11/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét tiến độ 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: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra, 

Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng 

Sơn và Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội báo 

cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó 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 còn nhiều vướng mắc chưa được 

giải quyết dứt điểm, nguyên nhân chính là do Chủ đầu tư dự án thiếu trách 

nhiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo quy định, mặc dù đã 

được các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn rất nhiều lần. 

 Để 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. Yêu cầu Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội căn cứ trên cơ sở thực 

tế hiện trường công trình đã thi công xong tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án để 

trình thẩm định điều chỉnh dự án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, 

hồ sơ quyết toán của dự án (việc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án 

do chủ đầu tư lựa chọn đơn vị đủ điều kiện năng lực để thực hiện). Thời gian 

hoàn thành hồ sơ theo đề xuất của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội là 02 

tháng (kể từ ngày 04/10/2021). Tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ do 

lỗi chủ quan của Công ty. 

2. Sau khi nhà đầu tư lập xong hồ sơ điều chỉnh dự án, giao Sở Xây dựng 

tổ chức thực hiện thẩm định và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp Công ty Cổ phần Bất động sản Hà 

Nội không hoàn thành tiến độ hồ sơ quyết toán theo nội dung cam kết trên, giao 
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Sở Xây dựng báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý dự án theo quy định của 

pháp luật. 

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động ban hành văn bản hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định 

của pháp luật./. 

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

- Các thành phần dự họp; 

- 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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