
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cẩm Xuyên, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn 

Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. 

   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 3832/UBND -XD của UBND tỉnh 

ngày 17/6/2021 về việc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị 

đã ký hợp đồng với nhà đầu tư. UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Khu 

dân cư tại Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cẩm đến tháng 8/2022, như sau: 

1. Về tình hình thực hiện dự án. 

Theo hợp đồng số 06/2020/HĐ-ĐTDA đã ký ngày 16/12/2020 giữa UBND 

tỉnh và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn, thời gian thực hiện dự án đến 

ngày 04/9/2022. Đã xây dựng hoàn thành 100% các hạng mục của Dự án Đảm 

bảo đúng tiến độ theo hợp đồng. Nhà đầu tư chấp hành nghiêm túc thực hiện 

đầu tư, xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình; nghĩa vụ tài chính 

theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 04/9/2020  

2. Vướng mắc: Chưa hoàn thiện xác định giá trị m3; 

Thực hiện theo Thông báo số 277/TB-UBND ngày 14/7/2022 của UBND 

tỉnh, UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, với 

tổng giá trị m3: 10.831,6 triệu đồng (Tại tờ trình số 1967/TTr-UBND ngày 

15/7/2022). Hiện đang chờ kết quả của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, để hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo và đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, tổng hợp theo quy định./. 

         *Gửi kèm theo phụ lục đã cập nhật, bổ sung đến tháng 8/2022. 

Nơi nhận:   
- Sở KH&ĐT; 

- Sở Tài nguyên & MT; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu: VT, TCKH.    
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