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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:           /UBND-VP 

V/v thực hiện Thông báo số 

156/TB-UBND ngày 05/8/2020 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng     năm 2020 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - Các chủ đầu tư dự án; 

 - UBND các xã, phường. 
 

 

 Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi làm việc với 

thành phố Vĩnh Yên về tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các dự án (có sao 

gửi kèm theo);  

 UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ 

tịch UBND các xã phường và các Chủ đầu tư dự án. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu và triển 

khai thực hiện ngay những nội dung kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Thông báo số 156/TB-UBND ngày 05/8/2020 nêu trên. 

- Tích cực tổ chức tuyên truyền, áp dụng nhiều giải pháp để vận động 

Nhân dân ủng hộ các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành 

phố; nhất là công tác BTGPMB, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về BTGPMB để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 

quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Thực 

hiện nghiêm cam kết của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Thành ủy, UBND 

thành phố về đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, tiến độ thi công và giải 

ngân nguồn vốn các dự án, công tác giải quyết đất dịch vụ, công tác xử lý, giải 

quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai và xây dựng, công tác giải quyết đơn thư,…   

2. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố, các chủ đầu tư, UBND 

các xã, phường và các đơn vị liên quan. 

- Chủ động phối hợp, trao đổi xin ý kiến, đồng thời tham mưu UBND 

thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục BTGPMB, thủ tục về đầu tư, xây dựng 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2020.   
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- Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư 

các dự án trên địa bàn thành phố không do thành phố làm chủ đầu tư (như Sở 

Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông,...) trong công tác bồi thường GPMB, khẩn 

trương giải quyết tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho các 

chủ đầu tư thi công, giải ngân nguồn vốn đâu tư.  

- Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, sau khi thực 

hiện đầy đủ các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi chính đáng 

cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân mà người dân vẫn cố 

tình chây ỳ, không chấp hành chính sách pháp luật nhà nước; yêu cầu UBND 

các xã, phường, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố, Hội đồng bồi 

thường GPMB các cấp và các đơn vị liên quan cần rà soát, củng cố đầy đủ hồ sơ 

pháp lý ngay từ đầu để tiến hành bảo vệ thi công hoặc thực hiện việc cưỡng chế 

thu hồi đất theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng đảm bảo 

đúng quy định; đặc biệt yêu cầu các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế phải nghiên 

cứu kỹ ngay từ đầu, không để tình trạng điều chỉnh, bổ sung dự án làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện. 

- Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây lắp tổ chức thi công ngay các hạng 

mục công việc đối với các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, không chờ có đầy 

đủ mặt bằng mới thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân nguồn vốn. 

- Các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp 

đối với các dự án, gói thầu chưa lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng. 

- Các chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải 

thường xuyên có mặt ở hiện trường thi công đảm bảo theo quy định để kịp thời 

cùng với chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thi công tại hiện trường; đảm bảo công trình thi công đảm 

bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình. 

- Các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công tranh thủ những lúc thời 

tiết thuận lợi, nhất là từ nay đến cuối năm bố trí tăng cường nhân lực, máy móc 

thiết bị, tiến hành thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 

án, gói thầu. Nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ khi đã có mặt bằng, yêu cầu 

chủ đầu tư xem xét, kiên quyết xử lý, trong trường hợp cần thiết có thế chấm dứt 

hợp đồng để lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện. Chỉ đạo nhà thầu thi công 

tổ chức lập đường Găng tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm của từng hạng 

mục công việc trong từng dự án được giao kế hoạch năm 2020, báo cáo người 

quyết định đầu tư làm cơ sở chỉ đạo điều hành và xem xét trách nhiệm trong quá 

trình thực hiện. 

- Các chủ đầu tư và phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành rà soát các dự 

án, gói thầu để báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển nguồn vốn từ 

các dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân, còn 

thiếu vốn. 
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3. Phòng Tài chính - KH thành phố 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo 

thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố để tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn các dự án trên địa bàn thành phố.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

phường đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020 theo chỉ tiêu đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - 

Chủ tịch UBND thành phố đã cam kết với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 156/TB-UBND ngày 

05/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu UBND thành phố văn bản báo 

cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15/8/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng 

hợp báo cáo định kỳ trước ngày 22 hàng tháng và báo cáo đột xuất về công tác 

giải ngân nguồn vốn đầu tư công của thành phố. 

- Tham mưu, đề xuất thành phần, nội dung họp để Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND thành phố nghe Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố, các chủ 

đầu tư, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan báo cáo về công tác đầu 

tư công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020. Giao Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí lịch 

họp của lãnh đạo UBND thành phố về nội dung này trước ngày 15/8/2020. 

 UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, phường và các Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả các nội dung trên đây./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Thành ủy, TT HĐND (B/c);  

- CT và các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo  

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-12T10:42:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Đăng Tạo<Taond@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-12T10:44:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-12T10:44:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-12T10:44:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-12T10:44:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




