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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-CN3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày    tháng    năm 2021 
    V/v rà soát, đẩy nhanh tiến 
độ các dự án nhà ở xã hội cho 
công nhân theo chương trình 
hành động của Bí thư Tỉnh ủy 

 

                           

 Kính gửi:  

- Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Bình Xuyên.  
- Công ty Cổ phần KEHIN. 
 

Sau khi xem đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 690/SXD-
QLNĐT&HT ngày 03/3/2021 về rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội 
cho công nhân theo chương trình hành động của Bí thư Tỉnh ủy (sao kèm). Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện công tác giám sát, 
đánh giá đầu tư theo quy định (chế độ báo cáo định kỳ, kiểm tra, rà soát tiến độ 
thực hiện....). Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng 
thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xem xét việc ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo 
quy định.  

2. Đối với các dự án đã được giao đất (Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Bá 
Hiến, Dự án Khu nhà ở công nhân và công trình dịch vụ công cộng - Phoenix 
Town, Dự án khu nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, người lao động của Công 
ty TNHH In Điện tử Minh Đức), giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà 
soát theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp chủ đầu tư chậm tiến độ 
sử dụng đất yêu cầu xem xét xử lý theo đúng quy định.  

3. Đối với dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế: Yêu 
cầu UBND huyện Bình Xuyên có kế hoạch triển khai công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng; yêu cầu chủ đầu tư dự án có trách nhiệm triển khai các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư để khi có mặt bằng sẽ triển khai xây dựng ngay. 

4. Đối với dự án khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại khu vực Gốc 
Nụ, phường Khai Quang: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu 
tư thực hiện việc giao đất theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN3 

 (          b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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