
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   2209     /TTr-UBND Quảng Nam, ngày    21    tháng  4  năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh  

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I  

tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;  

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;  

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Công văn số 2828/UBND-KTN ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc quy định khu vực yêu cầu xây dựng nhà ở và các lô đất được phép 

chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đối với các dự án khu 

dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ 

án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam tại Tờ trình 

số 01/TTr-QNK.BĐS ngày 06/02/2020; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 15/TTr-SXD ngày 

14/4/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 

đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 
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UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất nội dung điều 

chỉnh Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, như sau: 

1. Điều chỉnh diện tích sử dụng đất tại khoản 7: 

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 

(1/500) đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-

UBND ngày 30/6/2017, trong đó: 

- Đất ở: 92.471,1 m2, gồm: 

+ Đất nhà ở Shophouse: 24.487,4 m2; 

+ Đất nhà ở liên kế: 57.000 m2; 

+ Đất nhà ở biệt thự: 9.126,2 m2; 

+ Đất nhà ở tái định cư: 1.857,5 m2. 

- Đất công cộng: 3.460,1 m2. 

- Đất cây xanh: 19.716,3 m2. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 81.574,3 m2. 

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 

(1/500) điều chỉnh đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020, 

trong đó: 

- Đất ở: 92.289,4 m2, gồm: 

+ Đất nhà ở liên kế: 74.189,9 m2; 

+ Đất nhà ở biệt thự: 16.157,9 m2; 

+ Đất nhà ở tái định cư: 1.941,6 m2. 

- Đất công cộng: 3.668,1 m2. 

- Đất cây xanh: 22.751,7 m2. 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 

78.512,6 m2. 

2. Điều chỉnh ranh giới sử dụng đất tại khoản 8: 

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

Phía Đông: Giáp sông Cổ Cò; Phía 
Tây: Giáp Khu dân cư hiện hữu; 
Phía Nam: Giáp Khu đô thị kiểu 
mẫu; Phía Bắc: Giáp Khu đô thị 
Hera Complex Riverside. 

Phía Đông: Giáp sông Cổ Cò; Phía 

Tây: Giáp đất quy hoạch Khu công 

viên đô thị; Phía Nam: Giáp Khu đô 

thị kiểu mẫu; Phía Bắc: Giáp Khu đô 

thị Hera Complex Riverside và Khu 

đô thị công viên Bàu Sen. 

3. Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại khoản 9:  

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 
(1/500) đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-
UBND ngày 30/6/2017. Chủ đầu tư 
chịu trách nhiệm báo cáo UBND thị 
xã Điện Bàn tổ chức rà soát hồ sơ 

Theo hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy 

hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu 

đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 
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Quy hoạch chi tiết xây dựng để bổ 
sung, hoàn chỉnh đảm bảo thống 
nhất quản lý theo hồ sơ Quy hoạch 
phân khu điều chỉnh (1/2.000) được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 
(nếu có). Trường hợp sau khi UBND 
thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát, nếu 
có điều chỉnh quy hoạch, trong đó 
bao gồm các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ 
tiêu quản lý quy hoạch, chủ đầu tư 
có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh 
chủ trương đầu tư để làm cơ sở thực 
hiện các bước tiếp theo. 

21/01/2020. 

4. Điều chỉnh phương án tiêu thụ sản phẩm tại khoản 10: 

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán và 

chuyển quyền sử dụng đất cho người 

dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở 

trong quy hoạch chi tiết hoặc quy 

hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có). 

Trường hợp chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất cho người dân tự xây 

dựng nhà ở phải được cấp thẩm 

quyền xem xét đủ điều kiện và cho 

phép theo quy định pháp luật hiện 

hành; đảm bảo các điều kiện chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất quy định 

tại Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Dành diện tích đất bố trí đất ở tái 

định cư trong quy hoạch chi tiết hoặc 

quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu 

có) được duyệt. 

Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho 

thuê, thuê mua trên các lô đất tiếp 

giáp với đường trục chính đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc và tuyến 

đường ven sông Cổ Cò; tổng số 56 

căn, gồm: 30 căn nhà ở liền kề tại lô 

A1 (1-19), A23 (1-10), A8 (17) và 

26 căn nhà biệt thự tại lô B1 (1-13), 

B2 (1-13). Chuyển quyền sử dụng 

đất cho người dân xây dựng nhà ở 

trên các lô đất ở trong quy hoạch chi 

tiết được duyệt (Trừ khu vực bắt 

buộc xây dựng nhà ở). Trường hợp 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho người dân tự xây dựng nhà ở 

phải được cấp thẩm quyền xem xét 

đủ điều kiện và cho phép theo quy 

định pháp luật hiện hành; đảm bảo 

các điều kiện chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất quy định tại Điều 41 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. 

- Dành diện tích đất bố trí đất ở tái 

định cư trong quy hoạch chi tiết 

được duyệt. 
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5. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư của dự án tại khoản 14:  

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

Khoảng 160,8 tỷ đồng. Đây là kinh 

phí dự kiến đầu tư các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao 

thông, san nền, cấp thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng, cây xanh. Việc xác 

định chi phí đầu tư, các nghĩa vụ tài 

chính liên quan; được xác định tại 

thời điểm giao đất, cho thuê đất theo 

quy định. 

Khoảng 282 tỷ đồng. Đây là kinh 

phí dự kiến đầu tư các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao 

thông, san nền, cấp thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng, cây xanh và xây 

dựng nhà ở. Việc xác định chi phí 

đầu tư, các nghĩa vụ tài chính liên 

quan; được xác định tại thời điểm 

giao đất, cho thuê đất theo quy 

định. 

6. Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện tại khoản 15:  

Đã chấp thuận tại Công văn số 
6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 

Điều chỉnh lần này 

Theo quy định về cam kết tiến độ và 

ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. 

Trong đó: 

- Thời gian hoàn thành các thủ tục đất 

đai, môi trường, đầu tư xây dựng còn 

lại để cấp phép xây dựng công trình 

không quá 12 tháng sau khi được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư. 

- Thời gian hoàn thành toàn bộ hạ 

tầng kỹ thuật của dự án, nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng không quá 

12 tháng sau khi được cấp phép xây 

dựng công trình. 

Theo quy định về cam kết tiến độ 

và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. 

Trong đó: 

- Quý IV/2020: Thực hiện xong 

các thủ tục đầu tư và khởi công xây 

dựng. 

- Quý II/2022: Hoàn thành và 

nghiệm thu, đưa vào sử dụng toàn 

bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án và 

xây dựng nhà ở trên các khu vực 

bắt buộc. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thống nhất chấp thuận để 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN và MT, KH và ĐT, TC; 

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- CPVP; 

- Cty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\TT gui HDND tinh khoa IX - Xin y 

kien dieu chinh chap thuan chu truong dau tu du an KDT QNK I tai 

DTM DN-DN.doc) 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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    UBND TỈNH QUẢNG NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

    Số:  223  /SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày 20  tháng 02  năm 2020 

 

 

 

 
 
 

   Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 162/SXD-QLHT ngày 

11/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Nam về việc góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; 
Trên cơ sở nội dung Tờ trình số 01/TTr-QNK.BĐS ngày 06/02/2020 của 

Công ty cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam về việc đề nghị điều chỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; 

Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Về cơ sở pháp lý thực hiện dự án: 

- Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về việc 

giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện 

Ngọc; 

- Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô 

thị mới Điện Nam-Điện Ngọc (quy mô 19,72ha); 

- Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung điều chỉnh và ban hành quy định quản 

lý quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các giai đoạn I,II,III tại Đô thị mới Điện Nam-

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

- Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

- Công văn số 7318/UBND-KTN ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I 

tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

- Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch 

V/v góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I 

tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc  
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chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 
 

2. Về tình hình triển khai thực hiện dự án: 

Dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 

18/10/2019; với quy mô 19,72ha; chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư QNK Quảng 

Nam; thời gian và tiến độ thực hiện dự án theo quy định về cam kết tiến độ và ký 

quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Trong đó: Thời gian hoàn thành các thủ tục đất đai, 

môi trường đầu tư xây dựng còn lại để cấp phép xây dựng công trình không quá 12 

tháng sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thời gian hoàn thành 

toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng không 

quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng công trình.  

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, nhằm khớp nối hạ 

tầng kỹ thuật đảm bảo hạ tầng khung theo hồ sơ Quy hoạch phân khu (1/2000) Khu 

đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc các giai đoạn I, II, III đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, xuất hiện yếu tố điều 

chỉnh quy hoạch như: Điều chỉnh vệt cây xanh ven sông tối thiểu rộng 20m; điều 

chỉnh tăng diện tích đất công cộng, đất cây xanh; điều chỉnh giảm diện tích cơ cấu 

sử dụng đất ở, đất giao thông, đất HTKT; điều chỉnh kích thước, diện tích lô đất ở 

liền kề, giảm số lượng lô đất ở, bỏ loại hình ở Shophouse; điều chỉnh hướng tuyến 

đường ven sông rộng 20,5m (nút N21,N22 về hướng Đông Nam); điều chỉnh mặt 

cắt ngang tuyến đường chính đô thị TC03 rộng 25m kết nối tuyến đường ven sông 

ở phía Đông; điều chỉnh tuyến đường có mặt cắt 20,5m và 17,5m khớp nối với khu 

đô thị Hera Complex ở phía Bắc và khu đô thị kiểu mẫu ở phía Nam; điều chỉnh 

mở rộng các tuyến đường giao thông nội bộ có độ rộng lòng đường tối thiểu từ 

5,5m lên 7,5m; điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật khung đô thị theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt.  

Các nội dung quy hoạch điều chỉnh trên không vượt quy mô dự án và đã 

được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 58/ThĐ-SXD ngày 31/12/2019 và đã 

được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây 

dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô thị 

mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 

246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 và hủy bỏ Quyết định số Quyết định số 

2393/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-Điện 

Ngọc; 

3. Một số ý kiến liên quan đến dự án: 

 - Để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện dự án đúng theo các nội dung 

phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam-

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 246/QĐ-UBND 
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ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh. Kính đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND 

tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo nội dung quy chế 

làm việc số 09-QC/TU ngày 01/8/2019; ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều 

chỉnh một số nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh chấp 

thuận tại Văn bản số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 về phạm vi, ranh giới; 

mục tiêu; các chỉ tiêu quy hoạch; cơ cấu sử dụng đất ở, đất giao thông, đất HTKT, 

đất công cộng, đất cây xanh; mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; tỷ lệ và số lượng 

của từng loại đất ở; ngoài ra, xem xét điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự 

án đảm bảo theo quy định; 

- Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Đến năm 2020 thị xã Điện Bàn phấn 

đấu là đô thị loại III; Đề nghị bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo 

quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

- Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan 

liên quan kiểm tra giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án và tổ chức nghiệm 

thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 

gồm: Các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy 

hoạch được duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng theo phê duyệt điều chỉnh 

tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu 

gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước khi thực hiện việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 41, Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

- Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục pháp lý trước khi 

triển khai thực hiện dự án, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, 

Luật Đô thị, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản và các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn có liên quan; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ để sớm triển 

khai thực hiện dự án, đáp ứng mục tiêu đề ra. 
 

Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Như trên;      
- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, QHTH. 

 

 

   Đặng Phong 
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No'inhân: 
- NEir trên; 
- Luu: VT, DT.- 
D:\A  Thang 2020\Cong van gop y 
chap thuan dieu chinh Khu do thi QNK.doc) 

KT. GIAM DOC 
ó GL&MDO 

uoc Tuan 

UBND TtNH QUANG NAM 
sO TA! CHINH 

S: .3S5 /STC-DT 

V/v diu chinh chip thun chü 
tnrcmg dâu tu dr n dâu tu xay 
dmgthâ;KhudOthQNKItai 
Do thi mói Diên Nam - Diên 
Ng9c, thj xa Diên Bàn. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Quáng Nam, ngày O thing 02 nãm 2019 

KInh g1ri: Sà Xây dirng tinE Quãng Narn. 

Sâ Tài chInh Quàng Narn nhn duc Cong van s 1 62/SXD-QLHT 
ngây 1 1/92/2020 cña So' Xây dxng ye vic dê nghj tharn gia kiên diu 
chinh chap thuân chü tru'Gng dâu tu d an dâu tu xây dirng Khu do thj QNK 
I tai DO thi mo'i Diên Nam - Diên Ngoc, thj xà Diên Bàn. 

Nay, So' Tài chInh có kin nhu sau: 

DLT an du tu xay dirng nhà o Khu do thi, QNK I ti Do thj rnó'i Din 
Nam - Din Ngpc, thi, xã Din Bàn dã dugc UBND tinh chap thun chñ 
trumg dâu tu ti Cong van sO 6253/UBND-KTN ngày 18/10/20 19. 

Ngày 21/01/2020, UBND tinh phê duyt diu chinh tng th và ban 
hành Quy dljnh quán 1 xây dirng theo diô an Quy hoch chi tiêt xây drng 
(1/5 00) Khu do thi,  QNKI ti Do thj moi Diên Nam - Din Ngpc, thi, xã Din 
Bàn, tinh Quâng Nam ti Quyêt djnh so 246/QD-UBND, do do dir an can 
phài diêu chinh chü truo'ng dâu tu theo kiên cüa UBND tinh tai  khoãn 17, 
Cong van sO 6253/UBND-KTN. 

So' Tài chIrih d nghj So' Xây dmg nghiên ci'ru th.rc hin./. 



1 
 

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

Số: 234/STNMT-QLĐĐ                                   Quảng Nam, ngày  21 tháng 02 năm 2020 
 

 

 
   

      

 
 

 

            Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 162/SXD-QLHT ngày 

11/02/2020 về việc đề nghị tham gia ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư 

QNK Quảng Nam làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến như sau:  

-  Về quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500): Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và 

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và 

ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) 

với tổng diện tích 197.221,80 m
2
, trong đó tại Điều 1, Quyết định số 246/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 

30/6/2017, như vậy việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam là có cơ sở, do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500). 

- Về tổng vốn đầu tư dự án: Thống nhất nội dung điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 

160,80 tỷ đồng thành 282,28 tỷ đồng, lý do có sự điều chỉnh chi tiết về cơ cấu sử 

dụng đất của dự án. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì vốn thực hiện dự án thuộc sở hữu của Công 

ty không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất 

dưới 20 héc ta, dự án này sử dụng đất có diện tích 197.221,80 m
2
. Tuy nhiên, trong 

báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty chưa thể hiện nguồn 

vốn sở hữu của Công ty và nguồn vốn vay. Do vậy, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu 

tư QNK Quảng Nam cần xác định và chứng minh nguồn vốn sở hữu của Công ty 

để đảm bảo thực hiện dự án này theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Sau khi được UBND tỉnh thống 

nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 3563/UBND-KTN ngày 18/10/2019. Dự 

án này đã đăng ký vào KHSD đất năm 2020 của thị xã Điện Bàn với diện tích 

19,65 ha (trong đó sử dụng đất chuyên trồng lúa nước 9,61 ha), đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐ ND ngày 17/12/2019 và Hội 

đồng thẩm định QH,KHSD đất cấp huyện - tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo 

V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 
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số 66/TB-HĐTĐ ngày 03/02/2020 về Kết quả thẩm định KHSD đất năm 2020 của 

thị xã Điện Bàn. Hồ sơ KHSD đất năm 2020 của thị xã Điện Bàn đang được 

UBND thị xã Điện Bàn hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay Sở 

Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị giao đất để đầu tư xây 

dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam. Xét thấy đây là dự 

án đầu tư xây dựng Khu đô thị có sử dụng đất với diện tích lớn 197.221,80 m
2
. 

Việc điều chỉnh tiến độ dự án là do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng1/500 

khớp nối với hạ tầng kỹ thuật với các dự án tại khu Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất điều chỉnh tiến độ thực 

hiện dự án theo đề nghị của Công ty: khởi công xây dựng vào quý II/2020; hoàn 

thành và đưa vào sử dụng vào quý III/2021. Tuy nhiên, đề nghị Công ty Cổ phần 

Đầu tư QNK Quảng Nam khẩn trương thực hiện, hoàn thành các thủ tục về đất đai 

theo quy định. 
 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, căn cứ theo các quy định hiện hành 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thị xã Điện Bàn (biết);                           

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 
D:\Hieu2020\Congvan2020\SoXaydung\ 

CVgui SXDdieuchinhDTQNKI.doc 

        GIÁM ĐỐC 
       
 

 

 

 

 

 

 
      Trần Thanh Hà 
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SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

              TỈNH QUẢNG NAM 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Quảng Nam, ngày  19  tháng 02 năm 2020 

 

PHIẾU TRÌNH 
 

         Họ tên người trình: Nguyễn Ngọc Hiếu 

        Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch 

        Nội dung trình: Công văn V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

Ý kiến của Lãnh đạo Chi 

cục QLĐĐ 

 

Ý kiến của người thụ lý hồ sơ  

 Tôi xin chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo 

Chi cục QLĐĐ và Pháp luật về nội dung Công văn nêu 

trên. 
           

         Kính trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 
 

      Người trình 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Ngọc Hiếu 

 

       

 

 

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO SỞ 
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      ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

          Số:   379   /UBND            Điện Bàn, ngày     25    tháng  02  năm 2020 
 

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng Khu đô thị 

QNKI tại Đô thị mới Điện Nam 

- Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn  

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Công văn số 162/SXD-QLHT ngày 11/02/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị tham gia ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn; Sau khi xem xét Báo cáo số 27/BC-QLĐT ngày 

24/02/2020 của Phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Điện Bàn có một số ý kiến 

như sau: 

1/ Dự án Khu đô thị QNK I được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

tại Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019, có tổng diện tích là 19,72ha; 

hiện nay đang thực hiện các thủ tục để tiến hành GPMB và chưa tiến hành thi 

công xây dựng dự án. 

2/ Hiện nay, dự án Khu đô thị QNK I đã được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh tổng thể QHCT (1/500) tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; 

do đó Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là phù 

hợp, đồng thời nội dung đề xuất điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại 

Tờ trình số 01/TTr-QNK.BĐS ngày 06/2/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư QNK 

Quảng Nam đảm bảo phù hợp theo nội dung điều chỉnh QHCT (1/500) được 

duyệt. Dự án cơ bản đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận. 

3/ Về công trình hạ tầng xã hội:  

- Chủ đầu tư thực hiện đầu tư công viên cây xanh đồng bộ trên toàn bộ 

diện tích theo QHCT (1/500) được phê duyệt tại Quyết định số 246/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh; 

- Riêng đất công trình công cộng thì sau khi đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ 

thuật dự án, bàn giao lại cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý và đầu tư xây dựng 

công trình theo kế hoạch vốn của Thị xã. 

4/ Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam quan tâm, xem xét sớm tham 

mưu UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu 
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tư xây dựng Khu đô thị QNKI, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư 

QNK Quảng Nam sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai đầu tư xây 

dựng dự án. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

 
Nguyễn Đạt 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:     246 /QĐ-UBND  Quảng Nam, ngày 21 tháng  01 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng 

theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại  

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 

số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản 

lý Quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; Công văn số 3694/UBND-KTN ngày 

28/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; 

Theo Công văn số 6253/UBND-KTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Theo Công văn số 7318/UBND-KTN ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu 

đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Công văn số 2512-CV/TU ngày 16/01/2020 của Tỉnh ủy phúc 

đáp Báo cáo số 05-BC/BCSĐ ngày 06/01/2020 của Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 20/TTr-QNK.BĐS ngày 20/12/2019 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam đề nghị phê duyệt đồ án Điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị QNK I, Đô thị mới Điện Nam 

- Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Theo Kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng số 58/ThĐ-SXD ngày 

31/12/2019 của Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I 

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và hồ sơ bản vẽ quy hoạch đã được phê 

duyệt. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng 

(1/500) Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường 

Điện Ngọc và phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; với các nội dung chính 

như sau: 

1. Phạm vi, ranh giới, diện tích lập quy hoạch 

a) Phạm vi: Thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc 

và phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

b) Ranh giới:   

- Phía Đông: Giáp sông Cổ Cò; 

- Phía Tây: Giáp đất quy hoạch Khu công viên đô thị; 

- Phía Bắc: Giáp Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị công 

viên Bầu Sen; 

- Phía Nam: Giáp khu đô thị kiểu mẫu. 

c) Diện tích: Khoảng 19,72 ha. 

2.Tính chất: Là khu dân cư đô thị.  

3. Các chỉ tiêu quy hoạch 

a) Quy mô dân số: Khoảng 3.000 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất:  
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- Đất ở đạt khoảng 30,76 m2/người;  

- Đất cây xanh đạt khoảng 7,58 m2/người; 

- Đất công cộng đạt khoảng 1,22 m2/người; 

- Đất hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 26,17 m2/người; 

- Số lô: Đất ở tái định cư 16 lô, đất ở biệt thự 52 lô, đất ở liền kề 683 lô. 

4. Cơ cấu sử dụng đất 

Stt Loại đất Ký hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở  A, B, T  92.289,4      46,79    

  

Đất ở liền kề A 74.189,9 37,62 

Đất ở biệt thự B 16.157,9 8,19 

Đất ở tái định cư T 1.941,6 0,98 

2 Đất công cộng CC    3.668,1        1,86    

3 Đất cây xanh CX  22.751,7      11,54    

4 Đất giao thông, HTKT    78.512,6      39,81    

  Tổng cộng  197.221,8    100,00    

5. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

- Tổ chức không gian kiến trúc khu dân cư dựa vào các trục đường chính 

của đô thị trong khu quy hoạch, làm cơ sở cho việc phân khu chức năng và bố 

cục không gian kiến trúc đô thị. 

- Khu dân cư được tổ chức theo các dạng ô bàn cờ. Nhà ở tổ chức theo 

loại hình nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự, công trình công cộng là điểm nhấn 

cho không gian kiến trúc khu dân cư. 

- Công viên cây xanh bố trí xen kẽ giữa các nhóm nhà ở tạo sự thông 

thoáng cho khu vực. 

6. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

a) Chuẩn bị kỹ thuật 

- San nền: Cao độ nút giao thông cao nhất +3,6 m, thấp nhất +2,8 m. 

Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông. 

- Thoát nước mặt: Tổ chức thoát nước theo định hướng thoát nước chung 

của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Hướng thoát nước chủ yếu từ Tây sang 

Đông thoát ra sông Cổ Cò. Khẩu độ cống thoát nước từ 600 mm - 2000 mm. 

b) Giao thông 

- Đối ngoại:  

+ Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, mặt cắt 

33,0 m = (5,0 m + 10,5 m + 2,0 m + 10,5 m + 5,0 m); 

+ Tuyến đường ven sông Cổ Cò, mặt cắt 20,5 m = (5,0 m + 10,5 m + 5,0 m). 
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- Nội bộ, gồm các trục đường: 

+ Mặt cắt 25,0 m = (5,0 m + 15,0 m + 5,0 m); 

+ Mặt cắt 17,5 m = (5,0 m + 7,5 m + 5,0 m); 

+ Mặt cắt 15,5 m = (4,0 m + 7,5 m + 4,0 m);  

+ Mặt cắt 13,5 m = (3,0 m + 7,5 m + 3,0 m). 

c) Cấp điện 

- Nguồn: Từ đường dây trung thế 22kV trên đường trục chính Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Công suất tính toán: Khoảng 2.440 kVA; bố trí 06 trạm biến áp 400 

kVA tại các khu vực đất cây xanh để cấp điện cho toàn bộ khu quy hoạch. 

- Mạng lưới cấp điện: Lưới điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng đi ngầm 

dọc theo trục đường giao thông.  

d) Cấp nước 

- Nguồn: Từ Nhà máy nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, đấu nối vào 

đường ống chính trên tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc. 

- Công suất tính toán: Khoảng 436 m3/ng.đ. 

- Mạng lưới: Thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D63 -

D160 mm, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Bố trí các họng cứu hỏa tại 

các vị trí ngã ba, ngã tư với khoảng cách tối đa 200 m để cấp nước PCCC. 

e) Thoát nước thải, vệ sinh môi trường  

- Thoát nước thải: 

+ Bố trí riêng hoàn toàn so với hệ thống thoát nước mặt; tổng lượng 

nước thải cần xử lý khoảng 278 m3/ng.đ; 

+ Sử dụng hệ thống mương B350 sau nhà và đường ống HDPE D200 

đến D300 để thu gom nước thải từ các hộ dân về tuyến ống thu gom trên 

đường ven sông Cổ Cò, chờ đấu nối về Trạm xử lý nước thải số 1 của Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: 

+ Tổng lượng chất thải rắn cần xử lý: Khoảng 2,4 tấn/ng.đ; 

+ Chất thải rắn được tập trung tại các điểm thu gom, sau đó vận chuyển 

đến bãi rác chung để xử lý. 

7. Giải pháp tổ chức tái định cư  

Tổ chức tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực 

quy hoạch; dự kiến bố trí tái định cư tại ô đất ở liền kề ký hiệu T. 

Trong quá trình bố trí tái định cư, trường hợp có thay đổi về vị trí hoặc 

tăng về quỹ đất tái định cư, UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm điều 
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chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo phương án tái định cư; đảm bảo không làm 

thay đổi cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt. 

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý xây 

dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị QNK I tại 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám 

sát Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam, UBND thị xã Điện Bàn thực 

hiện công tác quản lý, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được 

duyệt. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam 

- Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn triển khai mốc giới quy hoạch ra 

ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai và đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch được duyệt; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân 

liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định;  

- Trường hợp phát sinh thêm vấn đề về tái định cư, phối hợp với UBND 

thị xã Điện Bàn tổ chức lấy ý kiến và đề xuất phương án tái định cư; đồng 

thời, cập nhật vào hồ sơ quy hoạch theo đúng quy định; 

- Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục và đầu tư xây dựng theo quy 

định hiện hành của pháp luật và hồ sơ quy hoạch được duyệt; 

- Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mà phải điều 

chỉnh quy hoạch, phối hợp Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam triển khai mốc 

giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất 

đai, xây dựng; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, 

theo dõi và thực hiện theo đúng quy định;  

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam thực hiện các 

thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ tục khác liên quan đến dự án theo quy định 

hiện hành của pháp luật; 

- Định kỳ hằng quý báo cáo công tác kiểm tra và quản lý việc triển khai 

đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam cho UBND 

tỉnh và các Sở, ngành liên quan để theo dõi. 

4. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chịu 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư 

QNK Quảng Nam thực hiện dự án theo đúng quy định và quy hoạch chi tiết 

được duyệt. 



6 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 

Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Đầu tư QNK Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan 

căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TH, NC (BCSĐ), KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Quyet dinh\2020\PD DC QHCT Khu do thi QNK 1 tai DTM DN-DN.doc) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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