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UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 
--------------------- 

Số:          /TB-VPUBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------- 

Lào Cai, ngày        tháng  03  năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp ngày 11/3/2021 về rà soát dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại 

trên địa bàn tỉnh và giải quyết vướng mắc GPMB dự án cấp nước Sa Pa 
_____________________ 

 

Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát dự án khu đô thị mới, 

nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh và giải quyết vướng mắc GPMB dự án cấp 

nước Sa Pa dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

UBND thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và các đơn vị có liên quan. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND thị xã Sa Pa báo 

cáo nội dung dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng 

chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội 

dung  như sau: 

1. Rà soát việc thực hiện các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại 

trên địa bàn tỉnh. 

- Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ động rà soát, phân loại dự 

án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại theo tiến độ thực hiện, theo vướng 

mắc, khó khăn về công tác thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,… cụ thể 

phân loại như sau:  

(1) Dự án nhà ở thương mại: 

+ Vướng mắc về thủ tục: đất đai, đầu tư,…; 

+ Vướng mắc về giải phóng mặt bằng. 

(2) Dự án khu đô thị mới: 

+ Vướng mắc về thủ tục: đất đai, đầu tư,…; 

+ Vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật; 

+ Vướng mắc về giải phóng mặt bằng. 

- Trên cơ sở phân loại trên, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ động 

phối hợp với các ngành, địa phương đôn đốc tiến độ dự án, giải quyết những 

vướng mắc theo thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết đối với những dự án 

vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh họp duyệt hàng tuần theo nhóm dự án 

được phân loại. 

- Giao Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện 

nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc 

dự án; khối lượng công việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, 

để thực hiện công tác ghi thu, ghi chi (sau khi được Sở Giao thông Vận tải - Xây 
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dựng xác nhận, kiểm tra về khối lượng, chất lượng công trình) làm cơ sở giao 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết toán công trình hoàn 

thành. Việc kiểm tra, xác nhận được thực hiện định kỳ 3 tháng, 6 tháng, một 

năm theo thời hạn quy định. 

- Giao UBND thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai chủ động đề xuất tiến độ 

ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại trên địa 

bàn, đảm bảo theo tiến độ dự án được duyệt, đồng thời phù hợp với tiến độ giải 

phóng mặt bằng chung của địa phương; hằng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ 

thực hiện theo quy định. 

2. Giải quyết vướng mắc GPMB dự án cấp nước Sa Pa. 

- Đối với phần diện tích đường vào Nhà máy: UBND thị xã Sa Pa có trách 

nhiệm tập hợp hồ sơ, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân (tính toán cả 

phương án thuê đất) thực hiện giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ khởi 

công dự án dự kiến vào ngày 24/3/2021. 

- Đối với phần diện tích đất khoảng 1ha tại Nhà máy và đất trạm tăng áp: 

UBND thị xã Sa Pa chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm thị xã Sa Pa, trình UBND tỉnh phê duyệt làm 

căn cứ thực hiện giải phóng mặt bằng. 

- Đối với diện tích đất đường ống cấp nước: Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ 

với UBND thị xã Sa Pa để triển khai thực hiện. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc họp; Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để các sở, 

ban, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, GTVT- XD, TC, 

TNMT; 

- UBND TX Sa Pa, thành phố LC; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLĐT3. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

  

 

 

Phan Quốc Nghĩa    
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