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THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ                           

thực hiện các dự án Khu dân cư tập trung trên địa bàn  
 

Ngày 15/6/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện 

các dự án Khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Quang Tuyển - 

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có 

đồng chí Lưu Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, thủ trưởng các 

đơn vị: Phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐTXD 

huyện, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; Đại diện Trung tâm ứng dụng PTCN 

Môi trường; Đơn vị tư vấn, đơn vị thi công các dự án. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, đồng chí Lưu 

Quang Tuyển - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao 

nhiệm vụ như sau: 

1. Đối với các dự án xây dựng khu dân cư tập trung đang triển khai thi công: 

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo 

chất lượng công trình theo thiết kế và tiến độ thực hiện của nhà thầu thi công. 

- Đôn đốc đơn vị thi công xây dựng khu dân cư tập trung xã Tân Thịnh 

hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện để bàn giao mặt bằng đấu giá quyền sử dụng 

đất trước tháng 12/2022.  

2. Đối với các dự án đang triển khai thủ tục đầu tư:  

Giao Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì tham mưu cho chủ đầu tư hoàn thiện 

các thủ tục liên quan đến bước chủ trương đầu tư, tham vấn cộng đồng, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và bàn giao hồ sơ cho Ban quản lý dự án thực 

hiện. 

Hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư, để kịp thời trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa 

XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND huyện thành 

lập Hội đồng GPMB, triển khai công tác GPMB sau khi có quyết định phê duyệt 

dự án và bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện. 
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Ban quản lý dự án ĐTXD huyện chủ trì hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo 

quy định, tham mưu cho UBND huyện tổ chức đấu thầu lựa chọn các nhà thầu, 

ký kết hợp đồng, ký các hồ sơ thiết kế, dự toán, các thuyết minh liên quan đến dự 

án, đôn đốc chỉ đạo trong quá trình thi công. 

Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo đúng 

quy định, có trách nhiệm tổng hợp cung cấp hồ sơ cho các cơ quan liên quan khi 

có yêu cầu và được sự đồng ý của UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên MT; Kinh tế HT; 

Ban QLDA;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

    Vũ Thị Thu Hương 
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