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THÔNG BÁO 

                Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp 

kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện khu dân cư da beo Xuân An 2, khu dân     

cư Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu. 

 

Ngày 14/11/2019 đồng chí Mai Văn Vụ Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

cuộc họp cùng dự có lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, 

Tài nguyên và Môi trường, BQL dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm PTQĐ, chủ 

tịch UBND thị trấn Chợ Lầu. Sau khi nghe các nghành báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện các nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

1. Đối với Qui hoạch khu dân cư da beo Xuân An 2 : 

Cơ bản hoàn thành việc san lắp mặt bằng, đầu tư hạ tầng, cắm mốc phân lô 

chi tiết, riêng tại vị trí dọc tuyến Chu Văn An chưa thực hiện cần phải tập trung 

giải quyết, để khai thác hiệu quả khu đất đã đầu tư hoàn thành, các ngành liên quan 

và địa phương cần thực hiện một số nội dung sau: 

- Giao Trung tâm phát triển quĩ đất tập trung rà soát lại các thủ tục liên quan 

đến công tác thẩm định giá và phê duyệt giá để bổ sung hoàn chỉnh và điều chỉnh 

cho phù hợp, thường xuyên đôn đốc các ngành chức năng liên quan trong việc 

thẩm định và phê duyệt giá để tổ chức bán đấu giá khu qui hoạch này trong quí 

I/2020. Đồng thời phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thị trấn 

Chợ Lầu tiếp tục thực hiện công tác GPMB vị trí khu dọc tuyến đường Chu Văn 

An. 

- Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra lại các hạng mục 

công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, yêu cầu tham mưu 

bàn giao cho đơn vị trực tiếp quản lý theo qui định. Đồng thời đôn đốc và phối hợp 

với Trung tâm phát triển quĩ đất, UBND thị trấn Chợ Lầu tiếp tục thực hiện công 

tác GPMB vị trí khu dọc tuyến đường Chu Văn An. 

- Giao UBND thị trấn Chợ Lầu tập trung quản lý nhà nước về đất đai khu 

qui hoạch này, kiểm tra lập biên bản tự tháo dỡ chuồng bò, mái che…của các hộ 

dân trong phạm vi ranh qui hoạch, tăng cường công tác quản lý tài sản hạ tầng 

trong khu qui hoạch. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quĩ đất, Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thực hiện vận động công tác GPMB vị trí khu 

dọc tuyến đường Chu Văn An. 

2. Đối với qui hoạch khu dân cư Xuân An 2: 

Về đầu tư hạ tầng khu dân cư nên tập trung ở 02 thị trấn để thực hiện phát 

triển Đô thị loại IV ở Chợ Lầu và Đô thị loại V ở Lương Sơn theo chương trình 

phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2025, do đó phải xác định đây là công trình 

trọng tâm của huyện. Hiện nay, công tác GPMB khu qui hoạch dân cư Xuân An 2 

đã tổ chức kiểm kê xong và đang giai đoạn tổ chức xét tính pháp lý, công tác đầu 



tư hạ tầng đã hoàn chỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỷ thuật, để tạo quĩ đất sau này 

các ngành liên quan và địa phương cần thực hiện một số nội dung sau:  

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

nghiên cứu các công trình trên địa bàn, nhất là công trình đầu tư hạ tầng các khu 

dân cư để có kế hoạch cân đối phân khai vốn thực hiện các công trình trọng điểm 

của huyện để trình HĐND huyện phê duyệt trong năm 2020. Rà soát lại các nguồn 

vốn đã phân khai chưa thực hiện để có kế hoạch cân đối và tham mưu chuyển 

nguồn vốn thực hiện trong năm 2020, xem xét lại quyết định số: 5095 /QĐ-UBND 

ngày 09/9 /2019 của UBND huyện, về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019, để tham mưu điều 

chỉnh vốn cho phù hợp với từng công trình, từng chủ đầu tư thực hiện theo qui 

định. 

 

- Giao Ban quản lý đầu tư xây dựng tập trung hoàn tất thủ tục tổ chức đấu 

thấu các công trình đầu tư hạ tầng trong khu qui hoạch dân cư Xuân An 2 (P1, P2, 

P3) đầu năm 2020, đồng thời chuẩn bị lập hồ sơ thủ tục đầu tư hạ tầng khu dân cư 

P4, P5 của khu qui hoạch này.  

- Giao Trung tâm PTQĐ chủ động phối hợp với UBND thị trấn Chợ Lầu và 

các đơn vị liên quan tập trung giải quyết công tác GPMB trong khu P1, P2, P3, rà 

soát lại các hồ sơ đã bồi thường trước đây, đối chiếu với hồ sơ đo đạc qui chủ hiện 

nay để xác định chính xác diện tích đã bồi thường tránh trùng lắp. Chú ý công tác 

bồi thương giải tỏa phải thực hiện qui chế dân chủ và phải niêm yết công khai tại 

UBND thị trấn và khu phố nơi có đất bị thu hồi. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát lại và hoàn tất các thủ tục pháp lý 

liên quan đến hồ sơ qui hoạch, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

về xây dựng cơ bản. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, quản lý hiện 

trạng sử dụng đất khu này, khẩn trương thẩm định hồ sơ bồi thường giải tỏa. 

- Giao UBND thị trấn Chợ Lầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất 

đai nhất là trong khu qui hoạch đã cắm mốc, đồng thời phối hợp vận động trong 

việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

Yêu cầu các phòng, ban liên quan trên, triển khai thực hiện tốt nội dung 

thông báo này. Quá trình thực hiện kịp thời  báo cáo UBND huyện những phát 

sinh, vướng mắc để xem xét chỉ đạo./. 
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