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Kính gửi::  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Xây dựng. 

 

Xem xét Công văn số 07/SKHĐT-DNKTTT ngày 02/01/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về đề xuất nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch, lập dự án đầu tư 
một số khu đô thị trên địa bàn tỉnh của một số nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên về 
việc nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch, lập dự án đầu tư một số khu đô thị trên 
địa bàn tỉnh để tránh tình trạng trùng lắp, gây lãng phí cho các nhà đầu tư, tạo môi 
trường đầu tư lành mạnh, cụ thể: 

a) Đối với một số dự án khu đô thị đã được UBND tỉnh đồng ý cho doanh 
nghiệp nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết:  

- Giao Sở Xây dựng đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các 
bước lập quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm căn 
cứ phê duyệt, công bố dự án có sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư theo quy 
định. Trong đó, yêu cầu các nhà đầu tư lập quy hoạch thực hiện đúng cam kết tự 
chịu trách nhiệm về kinh phí lập quy hoạch. Các nhà đầu tư tham gia đấu thầu 
thực hiện các dự án theo quy định, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, đúng quy 
định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư (doanh 
nghiệp) đã được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu khảo sát, lập dự án, đề xuất 
đầu tư đối với các dự án phát triển đô thị mà UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương 
cho lập quy hoạch chi tiết được biết: Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê 
duyệt, UBND tỉnh sẽ công bố dự án có sử dụng đất để các nhà đầu tư quan tâm 
tham gia đấu thầu thực hiện dự án theo quy định.  

b) Đối với đề xuất dự án đầu tư phát triển các khu đô thị khác (chưa có 
quy hoạch chi tiết): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 
các cơ quan chức năng xem xét kỹ sự cần thiết, tính khả thi của dự án và sự phù 
hợp phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 
chung đô thị, định hướng phát triển của tỉnh để báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh 
xem xét, cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, trong đó chi phí 
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lập quy hoạch do nhà đầu tư tự bảo đảm và bàn giao sản phẩm quy hoạch cho 
tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, cơ quan chức năng trình UBND 
tỉnh phê duyệt, công bố dự án có sử dụng đất và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định.  

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, tham mưu lập chương trình, kế hoạch (riêng) về phát triển các khu đô thị 
trên địa bàn toàn tỉnh, tránh tình trạng bị động, phụ thuộc vào đề xuất của các 
doanh nghiệp như trong thời gian vừa qua. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 
dựng và các cơ quan liên quan thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TC, CT, TN&MT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, VAT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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