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V/v nâng cao chất lượng hoạt 
động tư vấn quản lý dự án, khảo 
sát, thiết kế và giám sát thi công 
xây dựng công trình trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  25  tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

        - UBND các xã, phường; 

        - Các phòng ban chuyên môn; 

       - Các đơn vị hoạt động ĐTXD trên địa bàn TP. 

 

Thực hiện Công văn số 1634/SXD-QLXD ngày 11/12/2019 của Sở Xây 
dựng Lạng Sơn về việc một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn 
quản lý dự án, khảo sát, thiết kế và giám sát thi công xây dựng công trình trên 
địa bàn tỉnh. Để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn quản lý dự án, 
khảo sát, thiết kế và giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành 
phố tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 

 Chủ đầu tư dự án (các xã, phường, phòng, ban chuyên môn và Ban quản 
ý dự án), Các đơn vị tư vấn quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công 
xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc các 
nội dung tại Công văn số 1634/SXD-QLXD ngày 11/12/2019 của Sở Xây dựng 
Lạng Sơn. 

2. Các phòng, ban chuyên môn 

- Phòng Quản lý đô thị: Trong quá trình thực hiện thẩm định phải kiểm 
tra, đối chiếu điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn xây 
dựng trên website http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn; Tham mưu cho UBND 
thành phố xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng, đặc biệt đối với các tổ chức và cá nhân tư vấn đầu tư xây dựng không đủ 
điều kiện năng lực theo quy định, thiếu trách nhiệm trong hoạt động nghề 
nghiệp, để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây thất 
thoát lãng phí vốn đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 
khoáng sản vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý 



2 

 

công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý 
sử dụng nhà và công sở và các văn bản pháp lý có liên quan. 

- Thanh tra thành phố: Hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
các dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn 
thành phố, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc có dấu hiệu 
cố tình vi phạm, gây thiệt hại về tài sản và chất lượng công trình, tùy theo mức 
độ vi phạm tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định pháp luật hiện 
hành. 

UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn quản lý 
dự án, khảo sát, thiết kế và giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn và các phòng ban chuyên môn, nghiêm túc thực hiện. 

(Có Công văn số 1634/SXD-QLXD ngày 11/12/2019 của Sở Xây dựng 
Lạng Sơn gửi kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở Xây dựng; 
- TT Thành ủy (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Phòng QLĐT; 
- Thanh tra TP; 
- Trang TTĐT TP; 
- C, PCVP, CV; 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 

 


		2019-12-25T15:56:55+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




