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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận 

chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự 

án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh 

 

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh1 và hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

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; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án tại 

huyện Đại Lộc và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án tại thị 

xã Điện Bàn là đúng thẩm quyền. 

1. Đối với dự án Khu dân cư Trung An và Khu dân cư phía Tây thị trấn 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 

Qua xem xét hồ sơ UBND tỉnh trình, Ban nhận thấy các dự án phù hợp với 

Kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2020 tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 của UBND tỉnh, Chương trình phát triển đô thị thị trấn Ái Nghĩa giai 

đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 334/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống 

nhất triển khai thực hiện theo Quy chế số 01-QC/TU ngày 12/11/2020 của Tỉnh ủy 

về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Thường trực Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho ý 

kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án về địa điểm, quy mô, chỉ tiêu sử dụng 

đất, tổng mức đầu tư dự án, thời gian hoàn thành dự án, làm cơ sở để UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và thực hiện các thủ tục khác có 

liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.  

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và địa phương rà soát đảm bảo không vượt chỉ 

tiêu sử dụng đất lúa được phân bổ. Hoàn thiện các thủ tục liên quan trình Thủ 

tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định đối với 

dự án Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa.  

                                                 
1 Tờ trình số 7547/TTr-UBND ngày 22/12/2020 (Khu dân cư Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); Tờ trình 

số 7129/TTr-UBND ngày 03/12/2020 (Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); Tờ trình số 

197/TTr-UBND ngày 12/01/2021 (Khu đô thị An Nam); Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 12/01/2021 (Khu đô thị 

Lam). 
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- Thực hiện đảm bảo đầy đủ các thủ tục trước khi chấp thuận chủ trương đầu 

tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành.  

- Chú trọng công tác lập quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án về cơ 

cấu sử dụng đất hợp lý, đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm 

bảo khớp nối hạ tầng đồng bộ với các dự án, khu vực dân cư hiện hữu.  

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 

người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao trách nhiệm của các cơ 

quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai... 

Trong đó, chú trọng công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án, huy động 

vốn; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án trái 

phép; thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng quy định pháp luật 

hiện hành.  

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác thẩm định, định giá đất, đảm bảo phù hợp với giá 

thị trường; thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản nghĩa vụ tài chính của dự án, 

không để thất thu ngân sách nhà nước.  

2. Đối với dự án Khu đô thị Lam và Khu đô thị An Nam tại Đô thị mới 

Điện Nam – Điện Ngọc 

Dự án Khu đô thị Lam và Khu đô thị An Nam được HĐND tỉnh cho ý kiến 

chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 và 

đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2527/UBND-

KTN ngày 08/5/2020 (Khu đô thị Lam) và Công văn số 2529/UBND-KTN ngày 

08/5/2020 (Khu đô thị An Nam) trên cơ sở các quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 

1/500) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và 

ban hành Quy định quản lý quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, 

III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được phê duyệt, các 

chủ đầu tư phải lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) của 

dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 3572/QĐ-

UBND ngày 10/812/2020 (Khu đô thị Lam) và Quyết định số 3571/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2020 (Khu đô thị An Nam), dẫn đến làm thay đổi một số nội dung đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư.  

 Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm phù hợp với Quy 

hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được điều chỉnh. Tại Nghị quyết số 7/NQ-

HĐND ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh đã cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư 

đối với các dự án về địa điểm, quy mô, cơ cấu sử dụng đất, tổng mức đầu tư, 

thời gian hoàn thành dự án. Do vậy, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến 

điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư về cơ cấu sử dụng đất, thời gian hoàn 

thành dự án, làm cơ sở để UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục 

tiếp theo.  
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3. Về dự thảo nghị quyết 

Trên cơ sở nội dung thẩm tra nêu trên, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn xem 

xét bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho 

ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung chấp 

thuận chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa 

bàn tỉnh. Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

Nguyễn Đức  
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