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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  07/NQ-HĐND                 Lào Cai, ngày  09  tháng 7  năm 2015

             
NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng các
 tiểu khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005; 
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về 

chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2015; 
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 02/7/2015 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các tiểu 
khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai và và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo số 43/BC-HĐND 
ngày 02/7/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các 
dự án đầu tư xây dựng các tiểu khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai; về kết quả 
đạt được, những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân; các kiến nghị, giải pháp khắc 
phục trong việc triển khai thực hiện các dự án. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh 
một số nội dung sau:

1. Việc đầu tư xây dựng các tiểu khu đô thị thành phố Lào Cai là chủ trương lớn 
của tỉnh nhằm phát triển, xây dựng thành phố Lào Cai hiện đại, xứng tầm với một 
tỉnh phát triển ở khu vực Tây Bắc có tiềm năng về du lịch và giao thương quốc tế. 
Việc thực hiện dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ có tác động trực tiếp 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lào Cai, mà còn có tác động đến việc 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 
và những năm tiếp theo; quy hoạch phát triển vùng đến năm 2030. Các công trình 
đã được đầu tư xây dựng đúng chủ chương, định hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng 
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bộ tỉnh Lào Cai đã đề ra, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã 
hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

2. Trong quá trình thực hiện còn những khó khăn, tồn tại đó là: Tất cả các dự án 
triển khai đều chậm tiến độ; đa số các chủ đầu tư chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách 
đạt tỷ lệ thấp so với quyết định phê duyệt đầu tư, làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự 
án. Công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn nhiều vướng mắc, phát sinh 
ngoài dự kiến; thay đổi, điều chỉnh quy hoạch dự án nhiều lần; cơ chế , chính sách 
còn nhiều bất cập. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước cho các cơ quan 
chức năng còn chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu sự phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát; 
các vướng mắc, vi phạm của doanh nghiệp chưa được xử lý kịp thời.

Điều 2. Để khắc phục những khó khăn, tồn tại đã nêu trên; Hội đồng nhân dân 
tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết một số vấn đề sau đây:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 
31/12/2013 của UBND tỉnh. Quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, các cấp, 
của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện dự án; phối hợp theo dõi, 
kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

- Về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Hạn chế việc điều chỉnh quy 
hoạch cục bộ đối với các dự án. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành 
phố Lào Cai, các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
chất lượng các dự án, xử lý nghiêm việc xây dựng các công trình, nhà ở không đúng 
quy hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với các dự án đã 
triển khai.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ dự án, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả dự án.

- Về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước: Chỉ đạo các ngành liên quan thường 
xuyên đôn đốc và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
cần có chế tài cụ thể xử lý các chủ đầu tư vi phạm hoặc cố tình vi phạm và không 
chấp thuận đầu tư các dự án mới đối với các doanh nghiệp này trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đôn đốc các chủ đầu tư nghiêm túc hoàn thiện hồ sơ quyết toán khi dự án đã 
hoàn thành.

- Chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các nhà đầu tư sớm hoàn 
thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tập thể, cá 
nhân ở các khu vực đã xây dựng xong hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Tập trung xem xét, giải quyết các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh đối 
với từng dự án đã đề cập trong nội dung báo cáo giám sát số 43/BC-HĐND ngày 
02/7/2015 và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh 
khoá XIV.
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Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND thành phố Lào Cai trong 

phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày  08/7/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


