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  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH VĨNH PHÚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:           /TB-UBND                                      Vĩnh Phúc, ngày         tháng      năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe  

Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự 

án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 14/7/2020, tại Trụ sở làm việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì họp nghe Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung như 

sau: (1) kết quả kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở 

trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 2234/SXD-QLNĐT&HT ngày 24/06/2020); (2) 

QHCT tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bình Xuyên II tại thị trấn Bá Hiến, xã Tam 

Hợp, huyện Bình Xuyên (469/TTR-SXD-QHKT ngày 19/06/2020; (3) Việc chậm 

triển khai dự án Khu đô thị mới Đầm Diệu, thành phố Phúc Yên (Văn bản số 

2235/SXD-QLNĐT&HT ngày 24/06/2020); (4) tổng hợp kết quả tham gia thẩm 

định chủ trương ĐT DA sân golf Thanh Lanh- khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo 

(Văn bản số 252/BC-SKHĐT ngày 09/07/2020) 

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Vũ Việt 

Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước; lãnh đạo các sở ngành, địa phương: Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; UBND các 

huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc và các chủ đầu tư 

dự án nhà ở, đô thị trên địa bàn tỉnh.  

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và phát biểu của 

các đại biểu. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở 

trên địa bàn tỉnh 

Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa 

bàn tỉnh đã được được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao tốc độ thị hóa góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu 

cầu về chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mang lại, công 

tác phát triển đô thị còn một số tồn tại như nhiều dự án chậm tiến độ, chưa xây 

dựng được những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp như mong muốn; một số dự án đã 

được lựa chọn chủ đầu tư nhưng chậm triển khai các thủ tục để chấp thuận đầu tư; 

nhiều dự án chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 

xã hội như quy hoạch đã duyệt, việc quản lý vận hành dự án sau đầu tư còn bất 

cập; các cơ quan quản lý nhà nước chưa kiên quyết trong việc kiểm tra, xử lý các 

vi phạm về tiến độ, về trật tự xây dựng trong các dự án đô thị. Ngoài ra, việc thu 

hồi đất để thực hiện dự án còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả 

dự án cũng như kế hoạch thực hiện của nhà đầu tư.  
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Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

(1) Đối với Sở Xây dựng 

- Chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát đề xuất điều 

chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, đề xuất kế hoạch phát triển 

nhà ở của tỉnh đáp ứng nhu cầu về nhà ở và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức rà soát quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, các quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết theo quy định, kịp thời đề xuất bổ sung điều chỉnh quy 

hoạch cho phù hợp với nhu cầu phát triển, làm cơ sở để thu hút đầu tư. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát tất cả các 

dự án đô thị, nhà ở đã công nhận chủ đầu tư nhưng chậm triển khai, xử lý nghiêm 

theo đúng quy định; trường hợp đến mức thu hồi dự án, đề xuất UBND tỉnh hủy 

quyết định công nhận chủ đầu tư theo quy định. 

- Theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng 

trong các khu đô thị, khu nhà ở, khu chức năng đô thị; kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình  t 

thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

(2) Đối với các chủ đầu tư dự án 

- Yêu cầu tích cực phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ 

GPMB của dự án; khẩn trương đầu tư xây dựng toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội theo đúng tiến độ đã được quyết định, chấp 

thuận đầu tư; quản lý chặt chẽ việc xây dựng của các hộ dân trong dự án, đảm bảo 

theo đúng quy hoạch xây dựng 1/500, thiết kế đô thị được duyệt;  

- Tổ chức cung cấp dịch vụ đô thị cho người dân đến ở (vệ sinh môi trường, 

chiếu sáng, cây xanh, cấp điện, cấp nước, thu gom xử lý nước thải) theo đúng mục 

tiêu của dự án; thu phí dịch vụ, giá điện, nước theo đúng quy định; có trách nhiệm  

quản lý an ninh trật tự trong đô thị đến khi bàn giao hạ tầng cho địa phương; khẩn 

trương hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để bàn giao 

cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. 

- Thực hiện hiện bảo trì, quản lý vận hành các chưng cư, nhà ở cao tầng 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nghiêm cấm việc huy động vốn và giao dịch bất động sản trái quy định 

của pháp luật. 

(3) Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Tích cực, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, 

giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng cho các chủ đầu tư dự án.  

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trong các khu đô thị, nhà ở, 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư và cư dân trong dự 

án (nếu có). 
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- Có văn bản đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu nhà ở, Khu đô thị, Khu 

chức năng đô thị hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bàn giao 

cho UBND cấp huyện tiếp nhận khi đủ điều kiện theo Quyết định số 48/2019/QĐ-

UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định 

về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu 

nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

(4) Đối với các sở ngành, đơn vị liên quan 

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng khẩn trương rà soát, xử lý các quỹ đất thương phẩm theo đúng quy định.   

- Giao Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Xây dựng chủ động theo dõi, 

nắm bắt thông tin kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc huy động vốn, 

mua bán, giao dịch bất động sản bất hợp pháp. 

(giao Sở Xây dựng sao gửi Văn bản kết luận này đến các chủ đầu tư dự án 

đô thị, nhà ở để thực hiện) 

2. Về việc chậm triển khai dự án Khu đô thị mới Đầm Diệu, thành phố Phúc 

Yên 

 Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 

2235/SXD-QLNĐT&HT ngày 24/06/2020, cụ thể như sau: 

- Yêu cầu  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án, có báo cáo về kế hoạch triển khai dự án, các mốc thời gian 

cụ thể, cam kết thực hiện dự án gửi về UBND tỉnh và Sở Xây dựng trước ngày 

10/8/2020. Trường hợp Công ty vi phạm cam kết sẽ bị thu hồi văn bản công nhận 

chủ đầu tư dự án. 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành, UBND thành phố 

Phúc Yên đẩy nhanh công tác thẩm định đồ án điều chỉnh QHCT 1/500 dự án và 

hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ 

tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án. 

3. Về đồ án QHCT tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bình Xuyên II tại thị trấn 

Bá Hiến, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên 

Việc đầu tư Khu công nghiệp Bình Xuyên II – Giai đoạn 2 đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương nghiên cứu, thực hiện các thủ tục đầu tư tại 

Văn bản số 1227-TB/TU ngày 20/4/2018; nội dung đồ án quy hoạch đã được Sở 

Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, giao Văn phòng UBND tỉnh báo 

cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành xem xét, quyết định phê duyệt quy 

hoạch theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Về tổng hợp kết quả tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án sân golf 

Thanh Lanh- khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 

chủ trương đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh- khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo 
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theo các nội dung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tại Văn bản 

số 252/BC-SKHĐT ngày 09/07/2020; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn 

bản để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo 

quy chế làm việc trước khi UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định./. 

 Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư dự án nhà ở, đô thị; 
- Lưu VT, NN5, CN3. 

(k……) 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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