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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1  

Văn phòng UBND tỉnh 

 

Ngày 18/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

kiểm tra tiến độ thực hiện công trình Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng 

UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư), đại diện các nhà 

thầu tham gia thực hiện dự án: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn 

thiết kế, Tư vấn kiểm định chất lượng công trình và các đơn vị thi công xây lắp. 

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe Chủ đầu tư, các đơn vị tham 

gia dự án báo cáo tình hình thực hiện, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

Công trình Nhà nghỉ, Nhà khách A1 đã được UBND tỉnh xác định là một 

trong những danh mục công trình phải hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII; tuy nhiên tiến độ thi công công trình hiện nay thực hiện rất 

chậm không đáp ứng được theo tiến độ đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

tiến độ thực hiện dự án chậm là do: chủ đầu tư chưa chỉ đạo sát sao, tư vấn quản 

lý dự án thiếu chủ động trong tổ chức quản lý dư án, công tác phối hợp xử lý 

tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án chưa kịp thời; đơn vị thi 

công hạn chế về năng lực tài chính và nhân lực, có biểu hiện thi công cầm 

chừng, chờ vốn mới thực hiện, không đáp ứng được kế hoạch đề ra và theo cam 

kết trong hồ sơ trúng thầu, chậm báo các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Tư vấn 

thiết kế chưa thực hiện tốt việc giám sát tác giả, giải quyết các vướng mắc, phát 

sinh về thiết kế và xử lý những bất hợp lý trong thiết kế chưa kịp thời. 

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình chậm nhất đến hết 

quý II/2020, kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, UBND tỉnh yêu 

cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Chủ đầu tư: 

- Chỉ đạo tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các đơn vị thi công lập 

điều chỉnh lại kế hoạch tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục công việc còn 

lại từ nay đến hết quý II/2020 để thực hiện, theo dõi và đôn đốc; tăng cường 

công tác phối hợp để giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh, tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thi công công trình. 

- Thực hiện rà soát tổng thể hồ sơ dự án, các hạng mục điều chỉnh phát 

sinh, thời gian hoàn thành để thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định. 
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- Yêu cầu các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát thi 

công, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của đơn vị mình, 

đồng thời xử lý trách nhiệm đối với đơn vị nào chậm thực hiện, không hoàn 

thành theo tiến độ cam kết.  

2. Tư vấn quản lý dự án tiếp tục đôn đốc, kiểm soát, phối hợp với tư vấn 

giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công để quản lý tốt về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công xây dựng công trình theo đúng quy định; tổ chức 

lập kế hoạch điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công việc từ nay 

đến hết quý II/2020, trình Chủ đầu tư trước ngày 30/3/2020 để thống nhất triển 

khai, theo dõi thực hiện. 

3. Đối với các kiến nghị, đề xuất của nhà thầu và một số hạng mục cần 

điều chỉnh: 

a) Hạng mục thang máy:  

- Để không phải điều chỉnh kết cấu đã thi công và không làm ảnh hưởng 

đến các hạng mục công việc khác đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự 

án theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đồng ý giữ nguyên chủng loại thang máy 

ThysseKrupp theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, loại thang không phòng 

máy. 

- Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn phải thực hiện đúng trách 

nhiệm của thành viên liên danh, đảm nhiệm các hạng mục công việc đã được   

phân khai, khẩn trương liên hệ với đơn vị cung cấp thang máy, ký kết hợp đồng 

cung cấp lắp đặt thiết bị vào công trình, đảm bảo thời gian hoàn thành công trình 

theo kế hoạch. 

- Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám 

sát, tư vấn quản lý dự án và Liên danh Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn, 

Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn để kiểm tra, làm rõ, thống nhất với nhau 

bằng văn bản về việc giải quyết việc Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn đã 

nhập một số thiết bị liên quan đến hạng mục thang máy (có sử dụng được, hay 

không sử dụng được). 

b) Đối với hạng mục cải tạo nhà bếp:  

- Chấp thuận phương án 2 theo đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế, bổ sung  

ốp hàng cột bên ngoài nhà, cải tạo lại sê nô mái... để công trình có kiểu dáng 

kiến trúc tương đồng, phù hợp với tổng thể chung của toàn bộ công trình. 

- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương lập điều chỉnh, bổ sung thiết 

kế và dự toán các hạng mục công việc trên, nộp hồ sơ cho chủ đầu tư trước ngày 

10/4/2020 để thực hiện các thủ tục tiếp theo.  

- Đồng ý bổ sung khối lượng hạng mục cải tạo nhà bếp vào gói thầu số 8 - 

Thi công xây dựng công trình và thành viên Liên danh Công ty cổ phần Xây 

dựng Thành Sơn chịu trách nhiệm thực hiện thi công hạng mục này. 

c) Thống nhất sử dụng giấy dán toàn bộ các diện tường còn lại trong các 
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phòng nghỉ.  

d) Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, tư vấn thiết 

kế và nhà thầu thi công kiểm tra lại kích thước chiều cao kệ tivi và chiều cao 

giường trong phòng nghỉ và có giải pháp điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo thuận 

tiện trong sử dụng và phù hợp với không gian trong phòng. 

e) Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn khẩn trương tổ chức 

triển khai thi công các hạng mục rãnh thoát nước ngoài nhà và tường rào; thời 

gian hoàn thành trước ngày 30/4/2020. 

4. Về nguồn vốn: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, cân đối, trình UBND tỉnh bố trí cho dự án khoảng 20 tỷ đồng 

trong 6 tháng đầu năm 2020 từ nguồn thu đấu giá đất hoặc tạm ứng từ nguồn 

khác; đồng thời tiếp tục bố trí bổ sung vốn trong 6 tháng cuối năm 2020; tạm 

thời trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH xây 

dựng Phúc Sơn đang nợ Quỹ đầu tư phát triển khi thanh toán khối lượng, để tạo 

điều kiện cho Công ty tập trung nguồn lực thi công hoàn thành dự án theo kế 

hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Cty TNHH xây dựng Phúc Sơn; 

- Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn; 

- Cty CP TVTK CTXD Hải Phòng-CN Lạng Sơn; 

- Cty CP TVXD Trung Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM;                                  

- Lưu VT, KTN (HVTr).                                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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