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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được UBND tỉnh Lạng Sơn giao 

làm Chủ đầu tư dự án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Dự 

án Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn và Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng đoạn từ 

sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, các dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

A. DỰ ÁN KHU A – TÁI ĐỊNH CƯ 1 MAI PHA, THÀNH PHỐ 

LẠNG SƠN 

I. Tình hình thực hiện dự án 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-UB-XD ngày 

08/01/2003; phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 

11/4/2012 và Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 với tổng mức 

đầu tư 98.202,27 triệu đồng, trong đó:     

 - Chi phí xây dựng : 52.712,36 triệu đồng 

 - Chi phí thiết bị : 383,17 triệu đồng 

 - Chi phí đền bù GPMB : 24.761,50 triệu đồng 

 - Chi phí quản lý dự án : 899,02 triệu đồng 

 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.510,98 triệu đồng 

 - Chi phí khác : 903,56 triệu đồng 

 - Chi phí dự phòng : 11.520,57 triệu đồng 

 - Chi phí lãi vay ngân hàng : 4.511,10 triệu đồng 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2021 

1. Giai đoạn I: 

- Hiện nay, đối với các công việc đã thực hiện ở Giai đoạn I, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã có Quyết định Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư xây dựng tại các 

Quyết định số 2296/QĐ-UBND-XD, ngày 01/12/2005; Quyết định số 1084/QĐ-

UBND, ngày 21/7/2010; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày, 05/8/2013.  
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Tổng chi phí thực hiện Giai đoạn I là: 15.173.420.000 đồng. 

2. Giai đoạn II:  

Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư 

tại Quyết định số 400/QĐ-UBND, ngày 11/4/2012. 

2.1. Gói thầu: Hạ tầng khu tái định cư đợt 1 

Hiện nay, gói thầu hạ tầng khu tái định cư đợt 1 đã được UBND tỉnh Lạng 

Sơn Phê duyệt Quyết toán tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 13/2/2014. 

Giá trị quyết toán là 894.615.000 đồng. 

2.2. Gói thầu: Hạ tầng khu tái định cư 

- Nhà thầu thi công là: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn và 

Công ty TNHH xây dựng Đô Thành. 

- Gói thầu Hạ tầng khu tái định cư được khởi công từ tháng 7 năm 2014 

đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giá trị khối lượng 

xây lắp hoàn thành ước đạt trên 90%. Dự án cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng phần 

lớn nhu cầu tái định cư cho các hộ dân, chỉ còn 15/416 (3,6%) số ô đất chưa 

hoàn thành, cụ thể như sau: 

a) Hạng mục san nền: Đã hoàn thành được 96,4% tổng khối lượng dự án, 

bao gồm 416 ô đất, hiện nay đã tiến hành bàn giao 401 ô đất tái định cư cho 

UBND thành phố, còn lại 15 ô đất do vướng mắc trong công tác GPMB nên 

chưa thể triển khai thi công. 

b) Hạng mục đường giao thông nội bộ: Đã hoàn thành 100% công tác thi 

công thảm bê tông nhựa hạt trung và hạt mịn tại các tuyến đường số 2, số 3, số 

4, số 6, số 8, số 9 và bãi quay xe. Tuyến số 5 khối lượng thi công đạt 70%, tuyến 

số 7 đạt 95%, tuyến số 1 đạt 65%. 

c) Hạng mục cống hộp, kè ao nhân tạo: Đã hoàn thành 100%. 

d) Hạng mục hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn: Hiện 

nay nhà thầu đã thi công xong 100% các hệ thống cấp nước, thoát nước, thoát 

nước bẩn các tuyến số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và một phần các tuyến số 1, số 7, 

số 8, số 9. Khối lượng hệ thống cấp nước, thoát nước, thoát nước bẩn toàn dự án 

ước đạt 90%. 

e) Hạng mục đường dây 0,4kV + chiếu sáng: Khối lượng hoàn thành 

3.422/3.780m ước đạt 90%, một phần do chưa có mặt bằng thi công. 

f) Hạng mục trạm biến áp: Đã hoàn thành, nghiệm thu kỹ thuật và tạm 

thời bàn giao để vận hành. 

3. Tình hình thực hiện công tác GPMB 

Đến năm 2021, dự án còn 04 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng; 01 vị trí 
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cột điện và đường dây trung thế. Trong năm 2021, Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố đã bàn giao mặt bằng 03/04 hộ gia đình với tổng diện tích là 

920,5/3.509,6m2 cho chủ đầu tư.  

Đến nay, công tác GPMB còn vướng mắc 01 hộ gia đình (hộ ông Trần 

Chí Thành) và 01 cột điện; đường dây trung thế.  

4. Tình hình quản lý vốn và công tác giải ngân (Giai đoạn II) 

- Lũy kế vốn được bố trí đến 2022 là: 67.759,402 triệu đồng. Trong đó 

năm 2022 dự án không được ghi kế hoạch vốn.  

- Lũy kế giải ngân từ khởi công là: 67.759,402 triệu đồng đạt 100% kế 

hoạch vốn được giao. 

- Giá trị giải ngân gói thầu Hạ tầng khu tái định cư theo Hợp đồng là: 

47,32/49,45 tỷ đồng; đạt 91,5% giá trị gói thầu. 

II. Khó khăn, vướng mắc 

Ngày 24/11/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có Báo cáo 

số 1128/BC-BQLDA về việc Báo cáo UBND tỉnh về việc xin chủ trương tạm 

dừng thực hiện, quyết toán dự án theo nguyên trạng. 

Thực hiện Công văn số 5043/VP-KT ngày 10/12/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

về dừng thực hiện dự án và tiến hành quyết toán dự án Khu A -tái định cư 1 Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn. Ngày 17/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời Chủ 

đầu tư cùng các bên liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường và đánh giá dự án. 

Theo đó, ngày 18/12/2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã có Báo cáo số 

1116/BC-UBND và có ý kiến sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công xây dựng 

còn lại cho Chủ đầu tư chậm nhất trong Quý II/2021. 

Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 09/TB-UBND Thông báo 

kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Thông báo UBND tỉnh 

đồng ý thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 

2021 và yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với chủ đầu tư dự án 

khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng 

mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong Quý II/2021 để chủ đầu 

tư thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong Quý III/2021;  

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay công tác GPMB vẫn còn đang vướng 

01 hộ gia đình và 01 vị trí cột điện, đường dây trung thế.  

III. Đề xuất, kiến nghị 

Để đảm bảo việc hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư và cảnh quan đô thị theo quy hoạch được duyệt Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh đề xuất UBND tỉnh một số nội dung như sau: 
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- Đồng ý giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2012 - 2022. 

- Chỉ đạo UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư trước ngày 

01/5/2022, để Nhà thầu thi công triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án 

theo kế hoạch. 

B. DỰ ÁN KÈ BỜ TRÁI SÔNG KỲ CÙNG, ĐOẠN TỪ SÂN BAY 

MAI PHA ĐẾN CẦU ĐÔNG KINH, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

I. Quá trình triển khai thực hiện dự án 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2015; Phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 573/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017; Quyết định số 1581/QĐ-UBND Ngày 31/3/2017; Quyết định số 

147/QĐ-UBND Ngày 21/01/2020; Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021, với tổng mức đầu tư dự án là 195.511,65 triệu đồng 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 137.466,04 triệu đồng;  

- Chi phí BT, HT&TĐC: 13.306,17 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                 1.788,43 triệu đồng;   

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          6.900,95 triệu đồng;   

- Chi phí khác:              5.682,48 triệu đồng;   

- Chi phí dự phòng:                              30.367,58 triệu đồng;   

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2021. 

1. Tiến độ thực hiện công tác thi công xây dựng 

- Đơn vị thi công là: Liên danh Công ty TNHH Hà Sơn và Công ty cổ 

phần xây dựng Thành Sơn. 

- Lũy kế giá trị xây lắp hoàn thành là 105.000/134.065 triệu đồng đạt 

78,3% khối lượng giá trị theo hợp đồng, cụ thể: 

1.1. Hạng mục Kè bảo vệ bờ: Đã hoàn thành 1.570m/2.103,5m kè. Đạt 

75% khối lượng. 

a) Địa bàn xã Mai Pha:  

- Đoạn kè nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn 

+ Đoạn kè từ K0 - C25 với chiều dài 500m: Đã bàn giao mặt bằng được 

khoảng 60m đoạn đầu tuyến từ cọc K0 đến cọc C3, tuy nhiên trong quá trình 

triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB và sai 
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khác ranh giới giữa dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và dự 

án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, đến nay Ban đã hoàn thành điều chỉnh dự án và phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công. Hiện nay dự án đang tạm dừng thi công do chưa có 

nguồn đất đắp cho dự án. 

+ Đoạn từ cọc C25 - C37 dài 240m: Đã hoàn thành công tác thi công Phần 

chân kè, mái kè đá hộc, mái kè hoa bê tông và tường đỉnh kè. 

- Đoạn kè nằm trong phạm vi dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn: Từ cọc C37 - C68+10m dài 630m đã thi công hoàn thành 

theo thiết kế được duyệt. 

b) Địa bàn phường Chi Lăng: Đã thi công hoàn thành toàn bộ kè đoạn từ 

cầu Thụ Phụ đến cầu Đông kinh (từ cọc 100 đến cọc 133) dài 660 m; 

1.2. Hạng mục các công trình trên tuyến: Cống thoát nước sau cầu Rọ 

Phải; Cầu đi bộ qua suối Thụ Phụ và gia cố cửa suối; Cửa xả; Bến lên xuống 

sông, đến nay nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành ước đạt 90% khối lượng 

giá trị theo hợp đồng. 

2. Quá trình triển khai công tác GPMB 

2.1. Địa bàn phường Chi Lăng: Đã thực hiện xong công tác GPMB. 

2.2. Địa bàn xã Mai Pha:  

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 33 hộ với diện tích 26.455,4 m2, UBND thành 

phố đã tổ chức bàn giao mặt bằng đến nay đạt 14/33 hộ với diện tích 12.845,2 

m2, Diện tích còn lại chưa bàn giao mặt bằng là 13.610,2 m2. 

Nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB: Các hộ dân chưa 

phối hợp và không đồng ý cho tổ công tác đo đạc, kiểm đếm, số ít các hộ dân có 

thông báo thu hồi đất chưa đúng tên chủ sử dụng, thắc mắc đơn giá đền bù thấp. 

3. Kế hoạch vốn và tình hình giải ngân 

- Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2022 là 96,582 tỷ đồng (đạt 

49,5% kế hoạch vốn cho dự án).  

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 73,582 tỷ đồng đạt 76% kế 

hoạch vốn được giao (vốn 23.000 triệu đồng năm 2022 hiện chưa có TABMIT). 

II. Khó khăn, vướng mắc  

- Theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh, 

thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2021. Tuy nhiên tổng nguồn vốn 

bố trí cho dự án đến hết năm 2021 là 73,582 tỷ đồng (đạt 37,63% kế hoạch vốn 

cho dự án) nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; 
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- Ngày 25/5/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có Báo cáo 

số 584/BC-BQLDA về tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc của dự án 

Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn và đã đề nghị UBND tỉnh cho tạm dừng thực hiện dự án và tiến 

hành quyết toán dự án theo nguyên trạng. 

- Ngày 31/5/2021 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2094/VP-KT, giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề 

nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về dự án Kè bờ trái sông Kỳ 

Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.  

- Ngày 18/6/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 264/BC-SKHĐT 

về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về dự án 

Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

tiếp tục thực hiện dự án Kè bờ trái Sông Kỳ cùng đoạn từ sân bay Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn như đề xuất theo Phương án 2 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh (giao chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án). 

- Ngày 26/6/2021 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 846/UBND-KT về 

việc đồng ý phương án tiếp tục thực hiện dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn 

từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn và giao UBND 

thành phố đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đảm bảo bàn giao cho chủ đầu 

tư, nhà thầu để tổ chức thi công hoàn thành dự án trong năm 2021. Tuy 

nhiên, lũy kế đến hết năm 2021 UBND thành phố mới bàn giao được 14/33 hộ 

dân trên địa bàn xã Mai Pha. Do đó nhà thầu thi công không có đủ mặt bằng để 

thể triển khai thực hiện thi công hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết với 

Chủ đầu tư. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Để Đảm bảo phù hợp với quy hoạch và thi công hoàn chỉnh đồng bộ với dự 

án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do nhà đầu tư thực hiện, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

- Đồng ý giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2015 -2022. 

- Chỉ đạo UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư trước ngày 

01/5/2022 để Nhà thầu thi công triển khai thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch. 

C. DỰ ÁN CẦU 17-10, THÀNH PHỐ LẠNG  

I. Tình hình thực hiện dự án 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

2076/QĐ-UBND ngày 09/11/2007; Phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết 
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định số 864/QĐ-UBND ngày 26/6/2013; Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 

20/7/2016; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, Quyết định số 

374/QĐ-UBND ngày 11/02/2018, Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 và Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 06/5/2021, với  Tổng mức 

đầu tư:  527.667,4 triệu đồng. Trong đó:  

Chi phí xây dựng:              374.012 triệu đồng               

Chi phí BT, GPMB:          126.840  triệu đồng      

Chi phí quản lý dự án:           4.110  triệu đồng 

Chi phí tư vấn ĐTXD:         12.699  triệu đồng 

Chi phí khác:                          2.716 triệu đồng 

Chi phí dự phòng:                  7.288 triệu đồng 

Thời gian thực hiện dự án: 2013-2021 

1. Tiến độ thực hiện công tác thi công xây dựng 

1.1. Gói thầu Xây dựng Cầu:   

Đã bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục xây dựng cầu, nghiệm thu hết bảo 

hành và quyết toán gói thầu (giá trị quyết toán 289.351 tỷ đồng). 

1.2. Gói thầu Xây lắp Đường dây, TBA và điện chiếu sáng:  

Đã bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục, nghiệm thu hết bảo hành, đang 

thực hiện quyết toán. 

1.3. Gói thầu Xây dựng Đường dẫn hai bên cầu:  

- Hạng mục đường dẫn hai bên cầu:  

Khối lượng hoàn thành đạt trên 98% khối lượng hạng mục. Đã bàn giao 

đưa vào sử dụng, nghiệm thu hết bảo hành (không bao gồm phạm vi nút giao). 

- Hạng mục Đường Nguyễn Đình chiểu kéo dài:  

Đã triển khai thi công trên diện tích đã được bàn giao mặt bằng gồm: 

+ Nền, mặt đường, vỉa hè: đã thi công 1/2 nền mặt đường (rộng 4,0m) và 

vỉa hè phía bên trái tuyến của 183,0m đầu tuyến và hoàn thành phần mặt đường 

đấu nối với nút giao đầu tuyến hạng mục đường dẫn. 

+ Công trình thoát nước:  

Cống dọc D1500: Hoàn thành 100m/226m, hoàn thành cửa xả cuối tuyến. 

Cống ngang đường, hố thu: Hoàn thành 5/7 vị trí, 2 vị trí còn lại đã đặt 

ống cống và thi công hố ga bên trái tuyến, chưa thi công hố thu bên phải tuyến 

(do chưa có mặt bằng thi công). 

+ Hào kỹ thuật: Hoàn thành 80m/245m thuộc đoạn cuối tuyến 
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+ Điện chiếu sáng: chưa triển khai thi công 

(khối lượng hoàn thành ước đạt 50% khối lượng hạng mục) 

2. Tình hình thực hiện công tác GPMB 

Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là: 214 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 

dự án (trong đó, phường Đông Kinh là 93 hộ; xã Mai Pha là 91 hộ; hạng mục 

bổ sung đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài là 31 hộ). 

- Từ tháng 5/2016, công tác GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành và 

bàn giao mặt bằng đối với hạng mục Xây dựng Cầu và Đường dẫn hai bên cầu. 

- Ngày 21/01/2022, hạng mục Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài được 

bàn giao toàn bộ mặt bằng để thực hiện thi công xây dựng (mặt bằng của 05 hộ 

gia đình còn lại được bàn giao vào các ngày 20/01/2022 và 21/01/2022).  

3. Công tác thanh toán, giải ngân:  

- Lũy kế vốn bố trí cho dự án đến năm 2022 là 501,131 tỷ đồng (đạt 

94,97% kế hoạch vốn cho dự án).  

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 491,131 tỷ đồng đạt 100% kế 

hoạch vốn được giao đến năm 2021 (vốn 10,000 tỷ đồng năm 2022 hiện chưa có 

TABMIT). 

II. Khó khăn, vướng mắc 

Do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn vướng 

mắc, đặc biệt là hạng mục Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (nhiều hộ gia 

đình không đồng ý với phương án BT,HT&TĐC được duyệt) nên dự án không có 

mặt bằng để triển khai thi công dẫn đến tiến độ thực hiện không đáp ứng theo 

thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt (thời gian thực hiện dự án theo Quyết 

định số 1220/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 từ năm 2013 đến năm 2016). Chủ đầu 

tư đã nhiều lần xin điều chỉnh thời gian thưc hiện dự án và được UBND tỉnh 

chấp thuận tại Các Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, Quyết định 

số 374/QĐ-UBND ngày 11/02/2018, Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019, Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 qua đó thời gian thực 

hiện dự án điều chỉnh là từ năm 2013 đến năm 2021. 

Tại Văn bản số 5148/VP-KT, ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc đồng ý tiếp tục thực hiện dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành 

phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, 

bảo đảm bàn giao dứt điểm cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ 

chức thi công trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 21/01/2022 

hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu mới được bàn giao toàn bộ mặt bằng để 

thực hiện thi công. Do đó, tiến độ triển khai thi công hoàn thành không đáp ứng 

được thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt. 
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III. Đề xuất, kiến nghị 

Để đảm bảo việc hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu tái 

định cư, cảnh quan đô thị theo quy hoạch được duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh đề xuất UBND tỉnh đồng ý giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2013-2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban;                                                    

- Các phòng: QLDA2, KHTH; 

- Lưu: VT.                      

KT. GIÁM ĐỐC 
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