
















UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

V/v  góp  ý  điều  chỉnh  chấp  thuận  chủ
trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái
cao cấp Vịnh An Hòa 1,  KĐT sinh thái
cao cấp Vịnh An Hòa 2, tại xã Tam Hiệp,
xã  Tam  Giang  và  Thị  trấn  Núi  Thành,
huyện Núi Thành.

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam.

Theo đề nghị tại Công văn số 1364/SXD-QLHT ngày 07/9/2020 của Sở
Xây dựng về việc góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở
Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh
An Hòa 2, tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và Thị trấn Núi Thành, huyện Núi
Thành;

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

1. Về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An
Hòa, huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-
UBND ngày 19/01/2017; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều
chỉnh tại Quyết định số 168/QĐ-KTM ngày 28/7/2017; UBND tỉnh phê duyệt
điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 29/7/2019;

- Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, huyện Núi Thành
được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2639/UBND-
KTN ngày 26/5/2017; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số
6259/UBND-KTN ngày 18/10/2019.

- Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, huyện Núi Thành
được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 1330/UBND-
KTN ngày 24/3/2017; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số
6260/UBND-KTN ngày 18/10/2019.

Quá trình triển khai thực hiện 02 dự án trên, do cần thiết phải điều chỉnh
cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa về
bổ sung ký hiệu lô đất tái định cư, làm rõ đất chuyên gia để xác định đất ở xã
hội, đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật,… Nội dung điều
chỉnh cục bộ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-
UBND ngày  29/7/2020.  Theo  đó,  xét  thấy  việc  điều  chỉnh  chấp  thuận  chủ
trương đầu tư 02 dự án trên (Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, dự án
Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2) để phù theo các nội dung điều
chỉnh cục bộ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt là cần thiết.

2. Về việc phân chia giai đoạn dự án.
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Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hiện pháp luật không có quy định
việc phân chia giai đoạn dự án để thực hiện nghiệm thu hoàn thành theo từng
giai đoạn, mà phải được nghiệm thu tổng thể dự án; kính đề nghị Sở Xây dựng
xem xét tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng theo quy định tại Điều 41 Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai.

3. Về một số nội dung liên quan đến dự án.

- Để triển khai thực hiện 02 dự án trên theo các nội dung điều chỉnh cục
bộ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và đúng theo quy định pháp luật
hiện  hành,  kính đề  nghị  Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh  báo  cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư
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
theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh
thái cao cấp Vịnh An Hòa, huyện Núi Thành.

- Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với BQL Khu kinh tế mở Chu Lai,
UBND huyện Núi Thành 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 kỹ thuật  theo quy hoạch trước khi  thực hiện việc
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; 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; đồng
thời thực hiện 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, Luật Môi trường và các
Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QHTH.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn
số 1364/SXD-QLHT ngày 07/9/2020 về việc góp ý

điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh
thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2; Sau
khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến liên quan đến chức năng tham mưu quản
lý nhà nước của Sở Tài chính như sau:

Hai dự án nêu trên đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và
điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại các Công văn số  2639/UBND-KTN
ngày 26/5/2017,  số 1330/UBND-KTN ngày 24/3/2017, số 6259/UBND-KTN
ngày 18/10/2019, số 6260/UBND-KTN ngày 18/10/2019.

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ
lệ 1/500) tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, nội dung cốt lõi là
điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (tăng: đất cây xanh, mặt nước, giao thông, hạ
tầng kỹ thuật, đất ở tái định cư, đất ở xây dựng nhà ở xã hội, giảm: đất ở chia lô,
đất chuyên gia) nhưng tổng diện tích quy hoạch vẫn không đổi (996.221,87m2).

- Khi thay đổi cơ cấu sử dụng đất, sẽ dẫn đến thay đổi chi phí đầu tư/tổng
mức đầu tư và phương án tài chính của dự án. Nếu xét thấy cần thiết phải kiểm
tra lại tiêu chí đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư theo khoản
2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Sở Xây dựng yêu cầu nhà
đầu tư lập lại phương án tài chính của dự án, cung cấp Báo cáo tài chính gần
nhất đã được kiểm toán để xem xét.

- Căn cứ quy hoạch chi tiết điều chỉnh được duyệt, Sở Tài chính (Thường
trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) sẽ tham gia thẩm định mức thu tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo pháp luật về đất đai, trên cơ sở phương án
giá do Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, xử lý./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.
(/tmp/tmpng7100s0/document)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

V/v điều chỉnh chấp thuận chủ
trương đầu tư dự án xây dựng
nhà ở Khu đô thị sinh thái cao
cấp Vịnh An Hòa 1, Khu đô
thị sinh thái cao cấp Vịnh An
Hòa 2

Quảng Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2020Số: 2429/STC-ĐT
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ  

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 

Số:     659      /KTM-QHXD 

V/v phân chia giai đoạn đầu tư dự án 

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An 

Hòa 1 và 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Quảng Nam, ngày   31    tháng  8  năm 2020 

Kính gửi:  Sở Xây dựng 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận được Công văn số 

1237/SXD-QLHT ngày 14/8/20220 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phân 

giai đoạn đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa. Về nội 

dung ý kiến của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có ý 

kiến như sau:  

1. Về việc phân chia giai đoạn thực hiện dự án: 

Xét thấy dự án có quy mô tương đối lớn (quy mô diện tích lớn nhất trong 

các dự án nhà ở trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai); đồng thời, do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức gây nhiều khó khăn cho hoạt động đầu tư, 

sản xuất, kinh doanh của chủ đầu tư, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu chủ 

trương của Tỉnh ủy tại Công văn số 1640/CV-TU ngày 12/11/2018 đối với việc 

phân chia giai đoạn đầu tư cho các dự án. 

2. Về việc khớp nối hạ tầng chung khu vực, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: 

Trong trường hợp dự án được thống nhất phân chia giai đoạn đầu tư, được 

cấp có thẩm quyền cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giai 

đoạn, việc đảm bảo kết nối hạ tầng chung khu vực và cung cấp các hạ tầng thiết 

yếu phụ thuộc vào phương án, cách thức triển khai thi công các hạng mục, giai 

đoạn của chủ đầu tư (ví dụ: đầu tư toàn bộ giai đoạn này và 01 phần diện tích, 

hạng mục của giai đoạn khác để đảm kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước, 

thoát nước…);  yêu cầu này sẽ được tổ chức kiểm tra khi thực hiện thủ tục kiểm 

tra công tác nghiệm thu hoàn thành của từng giai đoạn và phải đảm bảo mới 

được xem xét trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3. Về thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành theo từng giai đoạn 

và toàn bộ công trình: Theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 

26/10/2016 của Bộ Xây dựng, công trình từ cấp II trở xuống thực hiện kiểm tra 

công tác nghiệm thu không quá 03 lần (01 lần hoàn thành toàn bộ công trình của 

dự án, không quá 02 lần trong quá trình thi công). Đối với dự án Vịnh An Hòa 1 

được chia làm 4 giai đoạn, như vậy sẽ thực hiện ít nhất 04 lần kiểm tra công tác 

nghiệm thu để sau đó thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(khi được cho phép), đề nghị Sở Xây dựng xem xét nội dung này có phù hợp với 

số lần kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định nêu trên. 
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4. Về việc thể hiện ranh giới giai đoạn của dự án trong hồ sơ quy hoạch: 

Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 và 2 thuộc chung 01 

đồ án Quy hoạch Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa được UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, là cơ sở ban đầu để kêu gọi đầu tư. Việc 

phân chia giai đoạn đầu tư của dự án tùy thuộc vào quy mô tính chất của từng 

dự án, yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước…, là nội dung nằm trong bước 

lập dự án và phải được thể hiện trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của 

dự án (thủ tục này do Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh), không thuộc nội 

dung của đồ án quy hoạch nên việc đề nghị xác định ranh giới giai đoạn đầu tư 

trong đồ án quy hoạch là không phù hợp. Trong trường hợp cần xác định cơ 

cấu sử dụng đất trong phạm vi theo giai đoạn, Ban Quản lý lý kinh tế mở Chu 

Lai sẽ căn cứ quy hoạch được duyệt để xác nhận sau khi được UBND tỉnh chấp 

thuận phân chia giai đoạn trong chủ trương đầu tư. Kính đề nghị Sở Xây dựng 

nghiên cứu các ý kiến trên để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An; 

- Lưu: VT,QHXD. 

  TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Thương 
 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:  2038  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Quảng Nam, ngày  29   tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) 

và ban hành Quy định quản lý (điều chỉnh) Khu đô thị sinh thái cao cấp  

Vịnh An Hòa thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, tại xã Tam Hiệp, 

 xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 

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

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 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 của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở 

Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 

2050; 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An 

Hoà, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 
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Theo Quyết định số 168/QĐ-KTM ngày 28/7/2017 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 

sinh thái cao cấp Vịnh An Hoà, xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) và ban 

hành quy định quản lý Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp, 

xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Báo cáo số 122-BC/BCSĐ ngày 03/6/2020 của Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn 

Núi Thành, huyện Núi Thành; 

 Căn cứ Thông báo số 796-TB/TU ngày 23/6/2020 của Tỉnh ủy kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn 

Núi Thành, huyện Núi Thành; 

Theo Công văn số 155-CV/BCSĐ ngày 29/6/2020 của Ban Cán sự đảng 

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

sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi 

Thành, huyện Núi Thành; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 77/TTr-CLHA ngày 06/7/2020 của Công ty 

Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Theo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh quy hoạch số 118/BCTĐ-KTM 

ngày 23/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) 

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã 

Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam; với các nội dung như sau: 

1. Quy hoạch sử dụng đất: 

- Bổ sung ký hiệu các lô đất ở trong phạm vi các ô (block) CL07 (từ lô 01 

đến lô 18), CL09 (từ lô 01 đến lô 15), CL12 (từ lô 01 đến lô 15), CL14 (từ lô 01 

đến lô 12), CL136 (từ lô 01 đến lô 15) và CL138 (từ lô 01 đến lô 15) là đất ở tái 

định cư. 

- Điều chỉnh khu đất chuyên gia thành các khu đất như sau: 

+ Đất ở (xây dựng nhà ở xã hội): Diện tích 10.150,58 m
2
; 
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+ Đất thương mại dịch vụ: Diện tích 40.826,57 m
2
; 

+ Đất cây xanh: Diện tích 8.611,32 m
2
; 

+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 10.332,98 m
2
. 

Bảng thống kê sử dụng đất trước và sau điều chỉnh: 

Stt Loại đất 

Quyết định số 

 2395/QĐ-UBND 
Điều chỉnh 

Tăng/giảm 

 (m
2
) Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất thương mại dịch vụ 112.000,72 11,24 152.827,29 15,34 +40.826,57 

2 Đất ở 446.365,08 44,81 456.515,66 45,83 +10.150,58 

2.1 Đất ở chia lô 446.365,08 44,81 430.718,69 43,24 -15.646,39 

2.2 Đất ở tái định cư   15.646,39 1,57 +15.646,39 

2.3 
Đất ở (xây dựng nhà ở 

xã hội) 
  10.150,58 1,02 +10.150,58 

3 Đất chuyên gia 69.921,45 7,02 0 0 -69.921,45 

4 Đất công cộng 17.056,09 1,71 17.056,09 1,71 0 

5 
Đất cây xanh, mặt nước 

+ nhà sinh hoạt khối phố 
50.066,34 5,03 58.677,66 5,89 +8.611,32 

6 Đất giao thông, HTKT 300.812,19 30,2 311.145,17 31,23 +10.332,98 

 Tổng cộng 996.221,87 100 996.221,87 100 0 

2. Hạ tầng kỹ thuật: 

a) Giao thông:  

- Bổ sung tuyến đường N85 - N82, tuyến đường N84 - N83; mặt cắt 2-2 với 

bề rộng vỉa hè mỗi bên 5 m, mặt đường rộng 10,5 m;  

- Điều chỉnh lại cao độ các tuyến đường giao với tuyến đường trục chính 

Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai. 

b) San nền: Điều chỉnh lại phân khu san nền thuộc khu vực khu đất chuyên 

gia và các khu vực tiếp giáp với đường trục chính Khu công nghiệp Tam Thăng 

đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai. 

c) Thoát nước mưa: Bổ sung đường ống thu gom thoát nước mưa phù hợp 

với tuyến đường bổ sung. 

d) Cấp nước: Bổ sung đường ống cấp nước thuộc khu vực khu đất chuyên 

gia điều chỉnh. 

e) Cấp điện: 

- Bổ sung đường dây cấp điện và điện chiếu sáng phù hợp với tuyến đường 

bổ sung thuộc khu vực khu đất chuyên gia điều chỉnh; 
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- Điều chỉnh lại hạng mục cấp điện thành phương án mạch vòng theo phụ 

lục điều chỉnh thỏa thuận đấu nối số 4605/TTĐN ngày 07/9/2017 giữa Công ty 

Điện lực Quảng Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An. 

g) Hệ thống thoát nước thải: 

- Bổ sung đường ống thu gom thoát nước thải phù hợp với tuyến đường bổ 

sung thuộc khu vực khu đất chuyên gia điều chỉnh. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý (điều 

chỉnh) theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô 

thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Tam 

Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

a) Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Núi 

Thành và các địa phương liên quan tổ chức công bố nội dung điều chỉnh quy 

hoạch theo đúng quy định; hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức 

triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt; 

- Xây dựng phương án giá đất theo quy hoạch điều chỉnh gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

b) Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An triển khai thực hiện dự án 

theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; 

chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh giải quyết các phát sinh, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án. 

c) Sở Xây dựng và UBND huyện Núi Thành phối hợp với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai và các Sở, Ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An trong quá trình 

thực hiện dự án. 

d) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An xây dựng phương 

án giá đất theo quy hoạch điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy 

định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 

168/QĐ-KTM ngày 28/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và 

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh không thuộc 

phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

mở Chu Lai, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 
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Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; 

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Chủ tịch UBND các xã: Tam Hiệp, Tam 

Giang; Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Chu Lai Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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