
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   576  /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  07   tháng  02  năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị Phúc Viên 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 109/HĐND-VP ngày 27/4/2018 của HĐND tỉnh về 

việc chủ trương giải quyết một số nội dung tồn tại trong quá trình thực hiện 

các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; 

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 (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh 

về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho 

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My; 

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án 
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Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 

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

Nam. 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Phúc Viên Hà My tại Tờ trình số 

241219/TTr-PVHM ngày 24/12/2019 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 25/BC-SXD ngày 

20/01/2020 về việc hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất nội dung chấp 

thuận chủ trương đầu tư, như sau: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu đô thị Phúc Viên. 

- Địa điểm: Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn III), phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Quy mô dự án: Diện tích 207.020 m2 (Khoảng 20,7 ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phúc Viên Hà My (Chuyển nhiệm vụ chủ 

đầu tư từ Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành 

viên có mã số 4001133810, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 03/01/2018, đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 13/12/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, khối phố Hà My Trung, phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Thanh Tùng, chức danh: Giám 

đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về 

việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Bản cam kết thực hiện dự án đầu tư ký ngày 30/6/2017 giữa Ban Quản 

lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Công ty Cổ phần Bất động 

sản Canvin; 

- Kế hoạch thu hồi đất số 143/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND thị 

xã Điện Bàn để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 
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- Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án Khu đô thị tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho 

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My; 

- Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy 

hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án Khu đô thị Phúc Viên đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư tại 

Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017, chuyển giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 và phê duyệt Quy 

hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất tại Quyết định số 2369/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2017. Sau khi điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 các giai đoạn 

I, II, III của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được duyệt, chủ đầu tư lập lại 

quy hoạch chi tiết của dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. 

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định của 

pháp luật về nhà ở, xây dựng thì dự án cần phải được UBND tỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, SỰ PHÙ 

HỢP QUY HOẠCH CỦA DỰ ÁN 

1. Về thủ tục giao chủ đầu tư 

- Ngày 09/5/2017, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc có Thông báo số 12/TB-BQL về việc công bố danh mục dự án có sử 

dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời đăng tải nội dung công bố danh 

mục dự án trên Hệ thống Đấu thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số 

CBDMDA: 20170507575-00) và trên Báo Quảng Nam các số 4804 (8026) 

ngày 15/5/2017, số 4805 (8027) ngày 16/5/2017 và số 4806 (8028) ngày 

17/5/2017. Thời gian dành cho các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện dự 

án từ ngày 09/5/2017 đến ngày 09/6/2017. 

Theo nội dung Tờ trình số 103/TTr-BQL ngày 13/6/2017 của Ban Quản 

lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, trong thời hạn 30 ngày đăng 

tải và công bố danh mục chỉ có Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin đăng 

ký thực hiện dự án và đề nghị UBND tỉnh chỉ định trực tiếp Công ty Cổ phần 

Bất động sản Canvin làm chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Trình tự, thủ tục giao chủ đầu tư do Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc thực hiện theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 

của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 
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Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc 

chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho Công 

ty TNHH Phúc Viên Hà My. 

2. Về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án 

- Công ty TNHH Phúc Viên Hà My có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Qua kiểm 

tra thông tin tại Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty 

có ngành nghề kinh doanh bất động sản. 

- Theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã 

được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, thời điểm 

31/12/2019, Công ty TNHH Phúc Viên Hà My có vốn chủ sở hữu hơn 48,9 tỷ 

đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư có cung cấp cam kết cấp tín dụng ngày 24/12/2019 

của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, 

cam kết cấp tín dụng tối đa 100 tỷ đồng và không vượt quá 70% tổng mức 

đầu tư cho Công ty TNHH Phúc Viên Hà My để thực hiện dự án Khu đô thị 

Phúc Viên. Xét đồng thời 02 dự án1 đã được giao chủ đầu tư cho Công ty 

TNHH Phúc Viên Hà My có tổng mức đầu tư khoảng 242 tỷ đồng, chủ đầu tư 

có vốn chủ sở hữu đảm bảo lớn hơn 20% tổng mức đầu tư các dự án theo quy 

định. 

3. Về diện tích được giao chủ chủ đầu tư và đề xuất chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

Theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh, dự 

án Khu đô thị Phúc Viên được giao chủ đầu tư với diện tích khoảng 19,0 ha. 

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án để phù hợp với 

hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2.000) các giai 

đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, 

khu vực lân cận dự án có các khu dân cư hiện trạng; Sở Xây dựng, UBND thị 

xã Điện Bàn đề xuất đưa khu vực chỉnh trang có diện tích 1,19 ha vào quy 

hoạch của dự án để khớp nối chỉnh trang; diện tích dự án được quy hoạch là 

20,7 ha. 

Đề xuất HĐND tỉnh thống nhất đưa khu vực chỉnh trang vào diện tích dự 

án được chấp thuận chủ trương đầu tư để chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư 

khớp nối hạ tầng kỹ thuật cho khu vực chỉnh trang này. 

4. Về sự phù hợp quy hoạch của dự án 

Sau khi hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh Quy hoạch phân khu 

(1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND 

                                           
1 Tổng mức đầu tư của 02 dự án đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư cho Công ty TNHH Phúc Viên Hà My: 

- Khu đô thị Phúc Viên: 152 tỷ đồng; 

- Khu đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2): Quy mô 09 ha, theo suất đầu tư dự án có TMĐT khoảng 90 tỷ đồng; 
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ngày 26/4/2019, Công ty TNHH Phúc Viên Hà My đã tổ chức lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. 

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án, UBND 

tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX cho ý kiến thống nhất chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Khu đô thị Phúc Viên.   

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phúc Viên Hà My. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành 

viên có mã số 4001133810, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 03/01/2018, đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 13/12/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, khối phố Hà My Trung, phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Thanh Tùng, chức danh: Giám 

đốc. 

3. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định. 

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo 

quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. 

5. Địa điểm xây dựng: Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn III), 

phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

6. Quy mô dự án: 207.020 m2. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019, trong đó: 

- Đất công cộng: 18.478 m2. 

- Đất thương mại dịch vụ: 6.774 m2. 

- Đất công viên cây xanh: 12.740 m2. 

- Đất ở: 103.273 m2; trong đó: 

+ Ở chỉnh trang: 11.909 m2; 

+ Ở tái định cư: 5.991 m2; 

+ Ở liên kế: 78.285 m2; 

+ Ở biệt thự: 7.088 m2. 

- Đất tín ngưỡng (Nhà thờ tộc): 1.140 m2. 
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- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 64.615 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp Khu đô thị CoCo Riverside; 

- Phía Tây: Giáp đường ĐT.607B; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2); 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Đại Dương Xanh. 

9. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. 

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho người dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở trong quy hoạch chi tiết 1/500 

được duyệt. 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 ở bố trí tái định cư trong quy hoạch chi tiết được 

duyệt. 

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 

trong toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, gồm 

hệ thống giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây 

xanh,... 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật thiết kế tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 

được duyệt; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; tuân thủ theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  

12. Các công trình hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư xây dựng công viên cây 

xanh, hoa viên theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

13. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: Không có. 

14. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: Khoảng 152 tỷ đồng. Đây là 

kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 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 tại thời điểm giao đất, cho thuê đất theo quy định. 

15. Thời gian và tiến độ thực hiện: 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, đầu tư xây dựng còn lại để cấp 

phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi được UBND tỉnh chấp 
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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.  

16. Ưu đãi của Nhà nước: Theo quy định. 

17. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 

thi công theo hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt, triển khai các công việc 

theo đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và 

các quy định hiện hành. 

- Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự quản lý chất 

lượng công trình và huy động vốn theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp 

luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư thực hiện báo cáo Sở Xây 

dựng về kết quả thực hiện dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, bảo 

trì, bảo hành theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ và pháp luật về xây dựng, Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 26 

Luật Nhà ở và các nghĩa vụ về thuế liên quan khi đầu tư dự án trên địa bàn 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, liên hệ UBND thị xã Điện Bàn để ký Phụ lục Bản cam kết tiến 

độ dự án theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 

của UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 2434/QĐ-

UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

18. Trách nhiệm của các Sở, ngành và chính quyền địa phương: 

a) Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện và 

quản lý dự án theo quy định. 

b) UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm: 

- Cập nhật và quản lý quy mô dân số, quy hoạch kiến trúc vào đồ án quy 

hoạch; cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, cao độ quy hoạch khu vực 

liên quan đến khu vực dự án. 

- Phối hợp với chủ đầu tư xây dựng quy chế quản lý vận hành công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau đầu tư. Tiếp nhận, quản lý vận hành sau 

đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án. 
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19. Những vấn đề khác có liên quan: Thực hiện theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

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; 

- Công ty TNHH Phúc Viên Hà My; 

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

kien truoc khi CTCTDT Khu do thi Phuc Vien.doc) 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 

 

       Số:  25  /BC-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Quảng Nam, ngày 20  tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc 

  

Sở Xây dựng nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số 241219/TTr-PVHM 

ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Phúc Viên Hà My đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam – Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn; Sau khi rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp, kính báo cáo 

UBND tỉnh như sau: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu đô thị Phúc Viên; 

- Địa điểm: Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn III), phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

- Quy mô dự án: diện tích 207.020m
2
 (khoảng 20,7ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phúc Viên Hà My (chuyển nhiệm vụ chủ đầu 

tư từ Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên 

có mã số 4001133810, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 03/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

13/12/2019. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, Khối phố Hà My Trung, phường Điện Dương, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Thanh Tùng, chức danh: Giám 

đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc 

giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam 

– Điện Ngọc; 

- Bản cam kết thực hiện dự án đầu tư ký ngày 30/6/2017 giữa Ban Quản lý 

Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và Công ty Cổ phần Bất động sản 

Canvin; 

- Kế hoạch thu hồi đất số 143/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND thị xã 

Điện Bàn để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 
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Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

- Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc 

chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho Công ty 

TNHH Phúc Viên Hà My; 

- Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy 

hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Qua rà soát các pháp lý đã thực hiện, Sở Xây dựng tổng hợp tình hình triển 

khai thực hiện dự án như sau: 

Dự án Khu đô thị Phúc Viên đã được UBND giao chủ đầu tư tại Quyết định 

số 2369/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng chi 

tiết sử dụng đất (1/500) tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 30/6/2017. Sau 

khi điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các giai đoạn của Đô thị mới Điện Nam – Điện 

Ngọc, chủ đầu tư lập lại quy hoạch chi tiết của dự án và đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. 

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định của 

pháp luật nhà ở, xây dựng thì dự án cần phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC GIAO CHỦ ĐẦU TƢ, SỰ PHÙ 

HỢP QUY HOẠCH CỦA DỰ ÁN 

1. Về thủ tục giao chủ đầu tƣ: 

- Ngày 09/5/2017, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện 

Ngọc có Thông báo công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà 

đầu tư, đồng thời đăng tải nội dung công bố danh mục dự án trên Hệ thống Đấu 

thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số CBDMDA: 20170507575-00) và trên 

Báo Quảng Nam các số 4804 (8026) ngày 15/5/2017, số 4805 (8027) ngày 

16/5/2017 và số 4806 (8028) ngày 17/5/2017. Thời gian dành cho các nhà đầu tư 

quan tâm, đăng ký thực hiện dự án từ ngày 09/5/2017 đến ngày 09/6/2017. 

- Trong thời hạn 30 ngày đăng tải và công bố, chỉ có 01 nhà đầu tư là Công 

ty Cổ phần Bất động sản Canvin đăng ký thực hiện dự án. Theo nội dung Tờ 

trình số 103/TTr-BQL ngày 13/6/2017, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc đề nghị UBND tỉnh chỉ định trực tiếp Công ty Cổ phần Bất 

động sản Canvin làm chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu 

đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

Sở Xây dựng nhận thấy Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện 

Ngọc thực hiện thủ tục giao chủ đầu tư dự án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 

ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 
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Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc 

chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho Công ty 

TNHH Phúc Viên Hà My; 

2. Về điều kiện năng lực làm chủ đầu tƣ dự án:  

- Công ty TNHH Phúc Viên Hà My có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Qua kiểm tra 

thông tin tại Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty có 

ngành nghề kinh doanh bất động sản. 

- Theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã 

được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, thời điểm 

31/12/2019, Công ty TNHH Phúc Viên Hà My có vốn chủ sỡ hữu hơn 48,9 tỷ 

đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư có cung cấp cam kết cấp tín dụng ngày 24/12/2019 

của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, cam 

kết cấp tín dụng tối đa 100 tỷ đồng và không vượt quá 70% tổng mức đầu tư cho 

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Viên. Xét 

đồng thời 02 dự án
1
 đã được giao chủ đầu tư cho Công ty TNHH Phúc Viên Hà 

My có tổng mức đầu tư khoảng 242 tỷ đồng, chủ đầu tư có vốn chủ sở hữu đảm 

bảo lớn hơn 20% tổng mức đầu tư các dự án theo quy định. 

3. Về diện tích đƣợc giao chủ chủ đầu tƣ và đề xuất chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ 

Theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh, dự 

án Khu đô thị Phúc Viên được giao chủ đầu tư với diện tích khoảng 19,0ha. 

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án để phù hợp với hồ 

sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch 

phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019, khu vực lân cận dự án có các khu dân cư hiện trạng, Sở 

Xây dựng đề xuất đưa khu vực chỉnh trang có diện tích 1,19ha
 
vào quy hoạch 

của dự án để khớp nối chỉnh trang; diện tích dự án được quy hoạch là 20,7ha. 

Đề xuất UBND tỉnh thống nhất đưa khu vực chỉnh trang vào diện tích dự án 

được chấp thuận chủ trương đầu tư để chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư khớp 

nối hạ tầng kỹ thuật cho khu vực chỉnh trang này. 

4. Về sự phù hợp quy hoạch của dự án 

Sau khi hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản 

lý Quy hoạch phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam 

– Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, Công ty TNHH Phúc Viên Hà My đã tổ chức 

lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND 

                                           
1
 Tổng mức đầu tư của 02 dự án đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư cho Công ty TNHH Phúc Viên Hà My: 

- Khu đô thị Phúc Viên: 152 tỷ đồng; 

- Khu đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2): quy mô 09ha, theo suất đầu tư dự án có TMĐT khoảng 90 tỷ đồng; 
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tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. 

 IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC CỦA CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

1. Ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến tại Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 về chủ trương giải quyết một số nội dung tồn tại trong quá trình thực 

hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; theo đó, dự án 

Khu đô thị Phúc Viên thuộc nhóm dự án đã được giao chủ đầu tư, chưa triển 

khai thực hiện đầu tư (Điểm c, Khoản 2). Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Sở 

Xây dựng phối hợp các ngành, UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát chặt chẽ 

thủ tục giao chủ đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành, các vấn đề liên quan 

đến quy hoạch, khớp nối hạ tầng trong khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, 

kế hoạch phát triển nhà ở, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Ý kiến các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ý kiến tại Công văn số 26/SKHĐT-QHTH ngày 

08/01/2020: 

- Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại các nội dung ý kiến của HĐND 

tỉnh, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; trường hợp 

chưa đảm  bảo thủ tục lựa chọn chủ đầu tư thì đề nghị việc lựa chọn chủ đầu tư 

dự án nhà ở phải thông qua các hình thức đấu thầu quy định tại Khoản 2 Điều 22 

Luật Nhà ở và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở; trình 

tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phải thực hiện theo Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Quyết định số 2434/QĐ-

UBND và Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh: Nội 

dung này, Sở Xây dựng xét thấy dự án đã được Ban quản lý Phát triển đô thị mới 

Điện Nam – Điện Ngọc mời gọi đầu tư, tham mưu UBND tỉnh giao chủ đầu tư dự 

án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý 

đầu tư phát triển đô thị; do đó, Sở Xây dựng không xem xét lại công tác giao chủ 

đầu tư;  

- Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha và có số lượng nhà ở 

dưới 2.500 căn tại khu vực đô thị, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh 

xin ý kiến HĐND tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 

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

thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Bố trí 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội: Theo quy định tại Khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: “Chủ 

đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không 

phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình 

thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển 

giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 

3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết 

hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng 
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hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội” 

Theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; giai đoạn đến năm 2020 và 2030, thị xã Điện Bàn được 

định hướng đô thị loại IV. Đồng thời, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu và 

quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án không có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở 

xã hội. Do đó, việc tính toán, xây dựng nhà ở xã hội được xem xét tính chung 

cho các địa phương trong Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. 

- Một số đề nghị về giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án và nghiệm 

thu, bàn giao theo quy định. 

b) Sở Tài chính: Ý kiến tại Công văn số 75/STC-ĐT ngày 10/01/2019: 

- Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, làm rõ các dự án có thuộc đối tượng 

(nhóm) dự án nêu tại khoản 1 Công văn số 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hay không và đồng thời căn cứ ý kiến của Thường trực 

HĐND tỉnh tại Công văn số 109/HĐND-VP ngày 27/4/2018 để báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, xử lý. Trường hợp thuộc đối tượng (nhóm) dự án nêu tại khoản 1 

Công văn số 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì 

phải tiếp tục lựa chọn chủ đầu tư dự án bằng cơ chế đấu thầu theo Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ như ý kiến chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại khoản 3 Công văn số 1640-CV/TU ngày 12/11/2018: Nội 

dung này, Sở Xây dựng đã có báo cáo ở trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét.  

- Đề nghị xem xét điều kiện về năng lực tài chính theo quy định của pháp 

luật đất đai: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có báo cáo cụ thể tại Mục 2, phần III 

về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Ý kiến tại Công văn số 106/STNMT-

QLĐĐ ngày 16/01/2020: 

- Dự án chưa đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Điện 

Bàn, chưa được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019.  

- Công ty TNHH Phúc Viên Hà My chưa có vi phạm quy định của pháp luật 

đất đai. 

- Đề nghị Công ty TNHH Phúc Viên Hà My cần xác định rõ nguồn vốn sở 

hữu của Công ty để đảm bảo thực hiện dự án: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có 

báo cáo cụ thể tại Mục 2, phần III về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án. 

- Một số ý kiến về thủ tục môi trường và yêu cầu đầu tư hoàn thành hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người 

dân tự xây dựng nhà ở. 

d) UBND thị xã Điện Bàn: Ý kiến tại Công văn số 124/UBND ngày 

15/01/2020: 

- Dự án phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2000) các 
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giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Dự án cơ bản đảm 

bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận. 

- Nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cần làm rõ thêm 

một số nội dung về phương án tiêu thụ sản phẩm, phương án đầu tư hạ tầng xã 

hội, phương án tài chính của dự án... để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư. 

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

diện tích đất cây xanh theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. Riêng đất 

công trình công cộng và đất giáo dục thì sau khi đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ 

thuật dự án, bào giao lại cho địa phương quản lý và tổ chức triển khai đầu tư xây 

dựng theo kế hoạch của địa phương. 

V. ĐỀ XUẤT 

Trên cơ sở các nội dung đã nêu, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh lấy 

ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, với các nội 

dung: 

1. Tên dự án: Khu đô thị Phúc Viên;                                 

2. Chủ đầu tư: : Công ty TNHH Phúc Viên Hà My. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên 

có mã số 4001133810, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 03/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

13/12/2019. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, Khối phố Hà My Trung, phường Điện Dương, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Thanh Tùng, chức danh: Giám đốc. 

3. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ chủ đầu tư theo quy định. 

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo 

quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;  

5. Địa điểm xây dựng: Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn III), 

phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

6. Quy mô dự án: 207.020 m
2
. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019, 

trong đó: 

- Đất công cộng: 18.478 m
2
; 

- Đất thương mại dịch vụ: 6.774 m
2
; 

- Đất công viên cây xanh: 12.740 m
2
; 
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- Đất ở: 103.273 m
2
; trong đó: 

+ Ở chỉnh trang: 11.909 m
2
; 

+ Ở tái định cư: 5.991 m
2
; 

+ Ở liên kế: 78.285 m
2
; 

+ Ở biệt thự: 7.088 m
2
; 

- Đất tín ngưỡng (Nhà thờ tộc): 1.140 m
2
; 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 64.615 m
2
; 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp Khu đô thị CoCo Riverside; 

- Phía Tây: Giáp đường ĐT.607B; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2); 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Đại Dương Xanh; 

9. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho người 

dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở trong quy hoạch chi tiết được duyệt. 

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 ở bố trí tái định cư trong quy hoạch chi tiết được duyệt. 

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong 

toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, gồm hệ thống 

giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh theo quy 

hoạch chi tiết được duyệt. 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật thiết kế tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được 

duyệt; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành.  

12. Các công trình hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư xây dựng công viên cây xanh, 

hoa viên theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. 

13. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: Không có. 

14. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: Khoảng 152 tỷ đồng. Đây là kinh 

phí dự kiến đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như 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, 



 
 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235.3.852971; Fax: 0235.3.852712                             

                      10- đường Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam  

 

Trang 

8/9 

 

cho thuê đất theo quy định. 

15. Thời gian và tiến độ thực hiện: 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, 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.  

16. Ưu đãi của Nhà nước: Theo quy định. 

17. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 

công theo hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt, triển khai các công việc theo 

đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và các quy 

định hiện hành. 

- Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự quản lý chất 

lượng công trình và huy động vốn theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp 

luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. 

- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư thực hiện báo cáo Sở Xây dựng 

về kết quả thực hiện dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, bảo trì, bảo 

hành theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ và pháp luật về xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-

CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 26 

Luật Nhà ở và các nghĩa vụ về thuế liên quan khi đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, liên hệ UBND thị xã Điện Bàn để ký Phụ lục Bản cam kết tiến độ 

dự án theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 2434/QĐ-

UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

18. Trách nhiệm của các Sở, ngành và chính quyền địa phương: 

a) Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai 

thực hiện và quản lý dự án theo quy định. 

b) UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm: 

- Cập nhật và quản lý quy mô dân số, quy hoạch kiến trúc vào đồ án quy 

hoạch; cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, cao độ quy hoạch khu vực 

liên quan đến khu vực dự án; 
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- Phối hợp với chủ đầu tư xây dựng quy chế quản lý vận hành công trình hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau đầu tư. Có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vận 

hành sau đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án. 

19. Những vấn đề khác có liên quan: Thực hiện theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Kính đề 

nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: TC, KHĐT, TNMT; 

- UBND thị xã Điện Bàn (để p/hợp); 

- Công ty TNHH Phúc Viên Hà My 

(để t/dõi); 

- Lưu: VT, QLHT, Hai05. 
 (F:\12.hai2019\22. Chap thuan chu truong dau 

tu\43. Khu do thi Phuc Vien\BC-CTCTDT - Khu do 

thi Phuc Vien.doc) 

                     GIÁM ĐỐC 

                     

                                                 
 
 
 

                 Nguyễn Phú 
     

Thư   BPGS EMS Fax Đưa tay 
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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:   124 /UBND            Điện Bàn, ngày    15     tháng    12    năm 2020 
 

V/v ý kiến chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc  
 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

  

Thực hiện Công văn số 10/SXD-QLHT ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn. Sau khi xem xét Báo cáo số 05/BC-QLĐT ngày 07/01/2020 của 

Phòng Quản lý đô thị về việc tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Vấn đề này, UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau: 

 1/ Tình hình triển khai đầu tư: Dự án Khu đô thị Phúc Viên có diện tích là 

20,7 ha; hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để triển khai dự án. 

 2/ Sự phù hợp quy hoạch: Dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2000) 

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

duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Dự án cơ bản đảm bảo 

kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận. 

3/ Nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Phúc Viên của Công ty TNHH Phúc Viên Hà My tại Tờ trình số 

241219/TTr-PVHM ngày 24/12/2019, cần làm rõ thêm một số nội dung như: 

Phương án tiêu thụ sản phẩm; phương án đầu tư hạ tầng xã hội; phương án tài 

chính của dự án,... để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

4/ Về công trình hạ tầng xã hội:  

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

diện tích đất cây xanh theo QHCT 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 

4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh; 

- Riêng đất công trình công cộng và đất giáo dục thì sau khi đầu tư hoàn 

thành hạ tầng kỹ thuật dự án, bàn giao lại cho địa phương quản lý và tổ chức triển 

khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch của địa phương. 
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5/ Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 

- Theo đề xuất của chủ đầu tư: từ năm 2020 đến năm 2024; 

- Ý kiến của UBND thị xã: đề nghị Sở Xây dựng xem xét tham mưu UBND 

tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định. 

6/ Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xem xét tham mưu trình cấp 

thẩm quyền có văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Phúc Viên, 

tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc nhằm tạo điều kiện cho Công ty TNHH 

Phúc Viên Hà có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Trân trọng ! 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  

 

 

Nguyễn Đạt 
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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: 30 /SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020 
 

 

 

 
    

 

       

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam 
  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 10/SXD-QLHT ngày 

06/01/2020 về việc đề nghị tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; kèm 

theo Tờ trình số 241219/TTr-PVHM ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Phúc 

Viên Hà My về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên;  

Sau khi nghiên cứu nội dung và văn bản liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

có ý kiến như sau: 

- Dự án nhà ở Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin tại 

Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 với quy mô dự án khoảng 19ha; 

đồng thời, UBND tỉnh chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị 

tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin 

cho Công ty TNHH Phúc Viên Hà My tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018; 

- UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây 

dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) khu đô thị Phúc Viên, tại Đô thị mới 

Điện Nam-Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn tại Quyết định số 

4101/QĐ-UBND ngày 16/12/2019; quy mô dự án 20,7ha (sau khi đã khớp nối, bổ 

sung và điều chỉnh các giai đoạn I, II, III theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

28/6/2019 của UBND tỉnh); 

 - Theo nội dung tại điểm c, khoản 2 Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 của HĐND tỉnh về việc chủ trương giải quyết một số nội dung tồn tại 

trong quá trình thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: 

"Đối với 46 dự án đã có quyết định giao chủ đầu tư, chưa triển khai thực hiện đầu 

tư xây dựng (tại phụ lục 6, báo cáo số 37/BC-UBND), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thị xã Điện 

Bàn kiểm tra, rà soát chặt chẽ về thủ tục giao chủ đầu tư theo quy định của pháp 

luật hiện hành và các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, khớp nối hạ tầng 

trong khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, kế hoạch phát triển nhà ở…, tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định; Qua kiểm tra rà 

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị 

Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc 
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soát thì dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có quy 

mô 19ha tại đô thị mới Điện Nam -Điện Ngọc nằm trong nhóm 46 dự án nêu tại 

phụ lục 06, Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Theo nội dung Thông báo số 324/TB-TU ngày 28/5/2018 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình 

hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: "Đối với các dự án khu đô 

thị mới, tái thiết khu đô thị, khu đô thị hỗn hợp trên địa bàn tỉnh: Đề nghị UBND 

tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 và Thông báo số 40/TB-HĐND ngày 24/5/2018 của Thường trực 

HĐND tỉnh"; 

- Theo nội dung tại mục 2,3 Công văn số 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 của 

Tỉnh ủy Quảng Nam về việc chủ trương giải quyết đối với một số dự án đầu tư xây 

dựng kinh doanh nhà ở, đất ở: 

+ Đối với các dự án đã được công nhận chủ đầu tư và đang triển khai đầu tư 

xây dựng thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy 

định tại Điều 41, Nghị đinh 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. Trường hợp đặc biệt, đối với 

một số dự án có quy mô diện tích lớn, chia theo giai đoạn đầu tư thì Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trước khi cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

+ Việc tiếp tục lựa chọn, công nhận chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất phải 

được thực hiện bằng cơ chế đấu thầu đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể 

cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà thầu, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở, yêu cầu 

UBND tỉnh và các địa phương ưu tiên giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện 

các công việc để tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng 

trình tự thủ tục quy định của pháp luật. 

Từ những nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị: 

1.Về lựa chọn chủ đầu tư: Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại các nội 

dung ý kiến của HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc lựa chọn chủ đầu 

tư; trường hợp chưa đảm bảo thủ tục lựa chọn chủ đầu tư thì đề nghị việc lựa chọn 

chủ đầu tư dự án phải thực hiện thông qua các hình thức đấu thầu quy định tại 

khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở 2014 và đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo 

quy định tại Điều 21, Luật Nhà ở; trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án thực 

hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 
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2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định 

số 2435/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời 

trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam;  

2. Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha và có số lượng nhà 

ở dưới 2.500 căn tại khu vực đô thị, kính đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND 

tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 

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

thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

3. Về bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Theo quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 

15/05/2018 thì đến năm 2020, toàn tỉnh phát triển thành 20 đô thị, theo đó thị xã 

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

theo quy định tại 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; 

4. Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn 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 chi tiết xây 

dựng (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2019 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, Văn bản hướng dẫn có liên quan. 
 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                         

- UBND tỉnh (B/c); 

- BGĐ;      

- Lưu: VT, QHTH. 

 

 

                                                                                                              Đặng Phong 
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UBND TtNH QUANG NAM 
SO TAT CHINH 

Sé: T /STC-DT 

V/v gop chp thun chü 
truclng dâu tu dçr an dâu tu 
xây dmg nhà a Khu do thi. 
Phüc Viên tai Do thi mói Din 
Nam - Din Ngçc 

CONG HOA xA HOT CHU NGHJA VIT NAM 
Doe 1p - Ti' do - Hanh phñc 

Quáng Nam, ngày 4ci tháng O. näm 2020 

KInh giri: S Xây dmg. 

Tho dê ngh], cüa S Xây dirng ti Cong van s 10/SXD-QLHT ngày 

06/01/2020 ye vic tham gia kiên chap thun ch tnrong d.0 tu di.r an du tu 
xay drng Khu do thj Phic Viên ti Do thj mi Din Narn - Din Ng9c; SO' Tài 
chInh có kiên nhu sau: 

1. Theo h so do SO' Xây drng cung c.p, thI có mt sê van bàn lien quan thu 
tiic dâu tu d an tr näm 2017 den nay: 

- UBND tinh cia giao Cong ty c phn Bat dng san Canvin lam chü du tu 

dçr an ti Quyêt djnh so 2157/QD-UBND ngày 15/6/2017; sau do UBND tinh 

ban hành Quyet djnh so 1165/QD-UBND ngày 03/4/2018 chuyên giao nhim vii 

chü dâu tu dy: an cüa Cong ty cô phan Bat dng san Canvin cho COng ty TNHH 

Phüc Viên H My (du'ci'c thành 1p  theo Giáy chi'cng nhn dàng k) doanh nghip 
do Phông Dàng kj kinh doanh thuc So' Ké hoçwh và Dáu tic Quáng Nam cap 
lan dáu ngày 03/01/2018, dàng kj thay dOi lan thz' 2 ngày 13/12/2019 - ma sO 
doanh nghip 4001133810); 

- UBND tinh dã phê duyt Quy hoch tng mt bng chi tit sir diing dt 
1/500 ti Quyêt djnh so 2396/QD-UBND ngày 30/6/2017, sau do hi:iy bO Quyet 

djnh nay và ban hành Quyêt djnh so 4101/QD-UBND ngày 16/12/2019 phC 

duyt Quy hoch chi tiêt xây drng (1/500); 

Tuy nhiên, không thy có Quyet djnh hoc chp thun chü truong du tu 
theo quy djnh pháp 1ut ye dâu tir hoc kinh doanh bat dng san hoc nhà O. 
Dng thO'i ho so không the hin thirc tê den nay di.r an cia hay chu'a triën khai 

bi thuO'ng giài phóng mt bang, thi cOng xây dirng. 

Dê nghi. SO' Xây dimg: 

- Nghiên ciru, lam rO dr an nêu trên có thuc di tuçing (nhOm) dr an nêu 

ti khoàn 1 Cong van so 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 cüa Ban ThuO'ng vii 
Tinh üy hay khOng và dông thO'i can cir kiên ciia ThuO'ng trirc HDND tinh tai 

Cong van so 109/HDND-VP ngày 27/4/2018 dê tham miru, báo cáo UBND tinh 
xem xét xr l. TriRmg hcip thuc dôi tucing (nhóm) dr an nêu ti khoàn 1 COng 

van so 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 cüa Ban ThuO'ng vii Tinh üy thi phài tiêp 



No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- BGD, GCS; 
- Lrni: VT, DT. 
(E.Ththng 2O19' ki 'd d frrng dd 
DVAI'/NHA Udor) 

KT. GIAMBOC 
PHOGIAMBIC 

" '.' 

• •\ 
QL - 

Trn Quôc Tuân 

tue ira chon chñ du tu du an bng Ca ch diu thu theo Nghj djnh s 
30/2015/ND-Cp ngày 17/3/20 15 cüa ChInE phü nhu )2 kiên chi do cüa Ban 
Thithng vi TinE ñy ti khoân 3 Cong van so 1640-CV/TU ngây 12/11/2018 và 
quy diinh tai diem a khoán 3 Diu 7 Quyet dnh so 2434/QD-UBND ngây 
0 1/8/2019 cüa UBND tinh ban hânh Quy djnh huo'ng dn thirc hin dir an dâu tu 
xay dimg riha a trên da bàn tinh. 

- Can ct'r vào cac chi tiêu: quy mO sir dirng dt cña dir an, tng miire du tu 
drán, von chü sa h&u dã diroc kiêm toán dôc 1p xac nhn den thôi diem gân 
nhât cUa nlià dâu ttr (chü dlâu ti.r) tham gia dâu thâu thirc hin dir an vâ thrc tê 
nhà dâu tu (chñ dâu tu) có dang lam chü drâu tu du an kinh doanh bat dtng san, 
du an nhà 0', hoãc tham gia dr an PPP nào khác di,r an trên hay không dê lra 
ch9n nha dâu tu (chü dâu tu) dam bão quy dnh ti khoàn 3 Diêu 58 Lut dat dai. 

2. S& Tài chInE là thành viên Thix?mg trirc Hi dng thm dirih giá dit tinE 
se tham gia thâm dinh giá dat, xác djnh nghia vi tài chInh ye dat dai ma nhà dâu 
tu du an phái thuc hiên theo quy djnE cüa Lut dat dai nàm 2013 và pháp 1ut 
lien quan. 

E nghi S0' Xây drng nghiên cñ'u, xr 1./. 
T- 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIIT NAM 
Dc IIp  — Tir do — Hanh phñc 

Quang Nam, ngày '16 tháng 01 näni 2020 

O XAY DUNG T1NIIQUANG NAM 

s6I34j, 

Cy fl  
KInh giri: Sâ Xây drng tinh Quàng Narn. 

Theo d nghj cUa Sâ Xây dmg ti Cong van s 1 0/SXD-QLHT ngày 
06/01/2020 ye vic dê nghj tham gia gop chap thun chü truc1ng dâu tu dr an 
du tu xây dirng Khu do thj Phüc Viên tti DO thj rnOi Din Nam - Din Ngçc, 
phuàng Din Duo'ng, thj xã Din Bàn, tinh Quãng Narn do Cong ty TNT-JR Phic 
Viên Ha My lam chü dâu tis. S& Tài nguyen và Môi trung Quãng Nam tham gia ' 
kiênnhixsau: 

P. 1.Vedatctai 
- Trong báo cáo ho sa dê xuât dir an cüa Cong ty có nCu hin trtng sir ding 

dat vói din tIch 207.020 rn2, chua nêu chi tiêt trng loai dat, do 4y dê nghj can 
c.p nhat chi tiCt các 1oii dat ding theo Thông tu so 28/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi trung. 

L Dir an dâu tu xây dirng Khu do thj Phñc Viên ti Do thj mi Din Nam - 
Din Ng9c, phung Din Duong, thj xà Din Bàn, tinh Quáng Nam dà dupe 
UBND tinh Quâng Narn phê duyt tai  Quyêt djnh so 2157/QD-UBND ngày 
15/6/2017 ye vic giao chü dâu ti.r cho Cong ty Co phân Bat dng san Canvin 
vth din tIch khoáng 19,0 ha và Quyêt djnh so 1165/QD-UBND ngày 03/4/2018 
ye vic chuyên nhirn vii chü dâu tu th?c hin các dir an khu do thj tai Do thj 
rnâi Din Nam - Din Ngçc cña Cong ty Bat dng san Canvin cho Cong ty 
TNHH Phic Viên Ha My và Phé duyt Quy hotch và ban hành Quy djnh quãn 
l xây dirng kern theo do an Quy hoch chi tiêt (t l 1/500) Khu do' tlij Phüc 
Viêntai phuông Din Ng9c, thj xä Din Bàn vth diên tIch 207.020 rn2. 

- Theo quy djnh ti Khoân 1 Diêu 52, Khoân 1 Diêu 57, Diêu 58, Khoán 3 
Diêu 62 Lut Dat dai thI can cr dê giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên miic 
dIch sr ding dat là kê hotch sir diving dat hang nàm dupe co quan nba nuâc có 
thârn quyên phê duyt; Dr an chua dang k vào KHSD dat näm 2020 cüa thj xã 
Din Bàn, chua duqc HDND tinh thông nhât thông qua ti Nghj quyêt so 
37/NQ-CP ngày 17/12/20 19. 

- V diu kiên khOng vi phtm quy djnh cüa pháp 1ut dat dai dôi yói trithng 
hqp thing sü diing thkt do Nhà nuó'c giao dt cho thuê dt d thirc hin dci an dâu tu 
khác: Kiêrn tra tui Websfte cüa B Tài nguyen và Môi tnr&ng, Tong ciic Quãn 1 
dat dai và kiêrn tra. ti S& Tài nguyen và Môi trung ti thai diem thâm djnh thI 
Cong ty TNIHIH Phüc Viên Ha My chua có vi phm quy djnh cüa pháp lut dat dai. 

- Danh gia nàng luc tai chinh dê darn bao viêc su dung dat theo tiên do cua du 
an dâu tu cüa chü dâu tu: COng ty TNHH Phñc Viên Ha My thirc hin dci an vi tong 

I 

UBND TINI-I QUANG NAM 
S TA! NGUYEN VA MO! TRU'O'NG 

S: 4 Q6 /STNMT-QLDD 

V/v gop chp thun chü trucYng du ti.r dir 
an dâu tix xây dirng Khu do thj PhUc Viên 
tii Do thi mâi Din Narn - Din Ngoc, thj 
xDin Bàn 



von dâu tu là 152.800.000.000 dông vói quy rnô d.0 tu 207.020 m2. Theo báo cáo tài 
chin1- cüa Cong ty TNBT-1 Phic Viên Ha My dã dugc Cong ty TNHH kiêm toán và 
Ké toán AAC co tru so chinh tai Lô 78-80, throng 30 thang 4, quân Hai Châu, thanh 
ph Dà Nng xác nhn tInh den thai diem 3 1/12/2019 có von chü s& hun là 
50.000.000.000 dOng. Theo quy djnh tai  Khoãn 2, Diêu 14, Nghj djnh 43/2014/ND-
CP ngay 15/5/2014 cua Chrnh phu thi von thuc hiên dir an thuôc s hthi cua Cong ty 
không thâp hon 15% tong rnirc vOn dâu tu' dôi voi dçr an có quy mô si:r ing dâtti'r 
20 héë ta tr& len, nguôn von so' hu cüa Cong ty là 50.000.000.000 dông, chiêm 
32,72% tng vn dâu tir dir an là darn bâo theo quy djnh. Tuy nhiên, dê nghj Cong ty 
TNHH Phüc Viên Ha My can xác djnh và chüng rninh nguôn von sâ hun cüa Cong 
ty d darn bâo thirc hin dir an nay theo quy djnh. 

Nu thrqc UBND tinh chap thun chü truclng dâu tu, thI nguôn vOn cUa 
Chñ dâu tu' darn bào theo quy djnh tai  Khoán 2, Di.êu 14, Nghj dinh so 

43/20l4/ND-CP-ngày 15/5/2014-a--Ch{nh--phü-. Chü dâu tu- dr án-phài hoàn 
thanh viêc dâu tu xây dung kêt câu ha tang gôrn cac cong tiinh dich vu, cong 
trinh ha tang k thuât, ha tang xã hôi theo quy hoach chi tiêt xây dung 1/500 dã 
ducic. phê duyt; darn bào két nôi vi h thông ht tang chung cüa khu v1rc tru'óc 
khi thirc hiên viêc chuyên nhuong quyên sir dung dat cho ngucii dan tu xây dung 
nhà &; dam bào cung cap các djch v1i thiêt yêu gOrn cap din, cap nuó'c, thoát 
rnloc;  thu gorn rác thai và các yêu câu khác theo quy djnh Pháp lust. 

2 Vêrnôitruong 
Du an dâu tu xây dung Khu dO thi Phuc Viên tai DO thi ma! Then Narn - 

DinNg9c, phu'ng Din Du'ang, thj xã Din Bàn, tinh Quàng Narn vi diên tIch 
207.020 rn2, trong do 18.478 m2  dat cong trInh cong cong, 6.774 m2  dat thuang 
mai djch vii, 12.740 mn2  dat cong viên cay xanh, 103.273 rn2  dat & (11.909 rn2  dat 
ó' chin/i trang, 5.99] in2  dat ó' tái djnh Cu; 78285 rn2  dat ó' lien ké, 7.088 m2  dat ó' 
bitt thy'),1.140 rn2  dat tIn ngung (Nhà th& tc), 64.615 m2  dat giao thOng, h.tâng 
k thti.t. De nghj Chü dâu tu can cir theo quy djnh tçti Nghj dinh sO 40/201 9/ND-
CP ngày 13/5/2019 cOa ChInh phfi sira dôi, bO sung rnt sO diêu cüa các nghi 
djnh quy dlnh  chi tiêt, hu&ng dan thi hành Lu.t Bào v MOi tru'&ng và quy dinh 
quan ly hoat dông dich vu quan tiäc m0it1u0ng va Thông tu SO 25/2019/TT-
BTNMT ngày 31/12/2019 cüa B Tài nguyen và Môi tru'&ng quy djnh chi tit 
thi hanh môt sO diêu cua Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13/5/20 19 cua 
Chfnh phü dO 1p hO sa rnôi tnrO'ng trInh cap có thârn quyên thârn djnh, phê 
duyêt theo dung quy dinh 

Kinh dO nghi So Xây dung nghiOn cuu tong hop, can cu theo cac quy dinh 
hin Iiành tham rnuu UBND tinh xern xét, quyOt d' .1 

No'i nlzâii: 
- Nlìu ti'ên; 
- UBND TX. Din Bàn (Ph/Iip); 
- ru: VT, CCQLDD. 
D:Hieu2O2O\Coiigvan2O2OSoXaydwigl 
CI"giiiSXDKIziDTP/zucVien,doc 

Trmn Tlianh Ha 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  143   /KH-UBND Điện Bàn, ngày  06   tháng  9  năm  2017 

 

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên 

 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn 
   

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

 Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

 Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bất động sản CANVIN tại Tờ trình số 

16/TTr-Cty ngày 08/8/2017 và đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 1295/TTr-TNMT ngày 15/8/2017; 

 Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn ban hành kế hoạch thu hồi đất như sau: 

  1. Tên dự án: Khu đô thị Phúc Viên. 

  2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản CANVIN. 

3. Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Viên.   

4. Diện tích, vị trí, ranh giới khu đất:  

- Diện tích: Khoảng 19ha. 

 - Vị trí, ranh giới:  

+ Vị trí: Tại phường Điện Dương; 

+ Ranh giới: Đông giáp Khu đô thị Coco Riverside; Tây giáp khu dân cư hiện 

hữu; Nam giáp khu dân cư hiện hữu;  Bắc giáp Khu đô thị Đại Dương Xanh.  



 

 5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc địa chính thửa đất, khu đất: tháng 

9/2017. 

 6. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: các hộ giải tỏa trắng bố 

trí tái định cư trong lòng dự án. 

 7. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

  8. Tổ chức triển khai thực hiện: 

- UBND phường Điện Dương chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện Kế hoạch thu hồi đất; 

họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương 

tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

- Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc xác định mốc giới, ranh giới thửa đất, 

khảo sát, đo đạc và cung cấp các tài liệu pháp lý có liên quan đến thửa đất bị thu hồi. 

9. Các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng 

Tài chính-Kế hoạch; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Đội 

Kiểm tra quy tắc đô thị, UBND phường Điện Dương, Công ty Cổ phần Bất động sản 

CANVIN và các ngành có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch 

này./. 

   Nơi nhận: 
- UBND tỉnh QN (b/c); 

- Sở TN&MT tỉnh QN; 

- Sở NN&PTNT tỉnh QN; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Như mục 9; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai Điện Bàn; 

- CVP, A Tuy-PVP;                                                                  

- Lưu VT.  
 

 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đạt 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 4101 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Quảng Nam, ngày  16   tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo  

đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Phúc Viên, tại Đô thị mới  

Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn 

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 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn; 

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; 

Căn cứ 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 1165/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Canvin cho Công ty 

TNHH Phúc Viên Hà My;  

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Phúc Viên tại phường 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Công văn số 2442-CV/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy phúc đáp 

Báo cáo số 288-BC/BCSĐ ngày 26/11/2019 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 
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Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 15082019/TTr-PVHM ngày 15/8/2019 của 

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; 

Theo Kết quả thẩm định Quy hoạch xây dựng số 56/ThĐ-SXD ngày 

05/10/2018 và Báo cáo số 302/BC-SXD ngày 07/10/2019 của Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Điều 2. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Phúc 

Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện 

Bàn; với các nội dung chính như sau: 

1. Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch 

a) Vị trí: Tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị 

xã Điện Bàn; 

b) Ranh giới lập quy hoạch:  

- Phía Đông: Giáp Khu đô thị CoCo Riverside; 

- Phía Tây: Giáp đường ĐT 607B; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2); 

- Phía Bắc: Giáp Khu đô thị Đại Dương Xanh. 

c) Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 20,7 ha. 

2. Tính chất: Là khu dân cư đô thị. 

3. Các chỉ tiêu cơ bản 

a) Dân số: Dự kiến khoảng 3.500 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

- Đất ở đạt khoảng 29,5 m2/người. 

- Đất cây xanh đạt khoảng 3,64 m2/người. 

- Đất công cộng đạt khoảng 5,28 m2/người. 

- Đất dịch vụ đạt khoảng 1,94 m2/người. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 18,46 m2/người. 

- Số lô:  

+ Đất ở tái định cư 51 lô; 

+ Đất ở biệt thự 42 lô; 

+ Đất ở liên kế 712 lô. 
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4. Cơ cấu sử dụng đất 

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

1 Đất công cộng A 18.478 8,93 

2 Đất thương mại dịch vụ H 6.774 3,27 

3 Đất công viên cây xanh CX 12.740 6,15 

4 Đất ở  103.273 49,88 

 Ở chỉnh trang CT 11.909  

 Ở tái định cư TĐC 5.991  

 Ở liên kế C 78.285  

 Ở biệt thự B 7.088  

5 Đất tín ngưỡng (Nhà thờ tộc) TĐC 4 1.140 0,55 

6 Đất giao thông, HTKT  64.615 31,22 

 Tổng  207.020 100,00 

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Tổ chức hai điểm đấu nối trực tiếp trên đường ĐT607B để vào khu quy 

hoạch; trong đó, khu dân cư chỉnh trang, trường tiểu học và cửa hàng xăng dầu 

tiếp giáp với trục đường ĐT607B; đất ở mới và tái định cư được tổ chức theo 

dạng ô bàn cờ; các ô đất ở được bố trí theo trục đường; các khu công viên cây 

xanh được bố trí phân tán trong khu ở. Nhà ở trong khu quy hoạch được tổ chức 

theo dạng nhà ở liền kề, ở biệt thự. 

6. Hạ tầng kỹ thuật 

a) Chuẩn bị kỹ thuật 

- San nền: Cao độ nút giao thông cao nhất +4,50 m, thấp nhất +3,15 m. 

Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc vào Nam. 

- Thoát nước mưa: 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 và từ Bắc vào Nam khớp nối với các tuyến cống theo quy hoạch chung 

thoát ra sông Cổ Cò. Khẩu độ cống thoát nước từ 600 mm - 1200 mm. 

b) Giao thông 

- Đối ngoại: Là tuyến đường ĐT607B. 

- Nội bộ: Gồm các trục đường: 

+ Mặt cắt 2-2, rộng 20,5 m = (5,0 m + 10,5 m + 5,0 m); 

+ Mặt cắt 3-3, rộng 17,5 m = (5,0 m + 7,5 m + 5,0 m); 

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

+ Mặt cắt 5-5, rộng 13,5 m = (3,0 m + 7,5 m + 3,0 m); 

+ Mặt cắt 6-6, rộng 5,5 m (đường bê tông nội bộ). 

c) Cấp điện 
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- Nguồn: Từ đường dây trung thế hiện có thuộc XT480-E153 của Trạm 

biến áp 110kV Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Mạng lưới cấp điện: Lưới điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng bố trí 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 ĐT607B. 

- Công suất tính toán: Khoảng 870 m3/ng.đ. 

- Mạng lưới: Thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D110 và 

D63 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 phòng cháy chữa cháy. 

e) Thoát nước thải  

- Bố trí riêng hoàn toàn so với hệ thống thoát nước mặt. 

- 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 phía Đông Nam dự án, chờ đấu nối 

về Trạm xử lý nước thải số 2 Điện Nam - Điện Ngọc. 

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 Phúc Viên tại 

phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 

a) Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng quyết định điều chỉnh cục bộ các nội 

dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu quản lý xây dựng đảm bảo 

không vượt quá quy định theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã 

Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2017; 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 được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quy chuẩn, 

Tiêu chuẩn hiện hành, không ảnh hưởng lớn đến tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan quy hoạch cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh. 

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Phúc Viên Hà 

My, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác quản lý, đầu tư xây dựng theo 

đúng quy hoạch được duyệt.  

2. Công ty TNHH Phúc Viên Hà My  

- Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Dương triển 

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

đất đai và 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. 
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- Trường hợp phát sinh thêm vấn đề 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 nội dung này vào hồ sơ quy hoạch theo đúng quy định. 

- Triển khai thực hiện các thủ tục, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành 

của pháp luật; trong đó lưu ý, xác định cụ thể ranh giới dự án đầu tư đảm bảo 

phù hợp theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc. 

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

điều chỉnh, 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 TNHH Phúc Viên Hà My triển khai mốc giới quy 

hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN 2000 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. 

- Đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng đối với phần diện tích nằm ngoài ranh 

giới dự án đã được UBND tỉnh thống nhất giao tại Quyết định số 2157/QĐ-

UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh. 

- Hướng dẫn Công ty TNHH Phúc Viên Hà My thực hiện các thủ tục đầu tư 

xây dựng và các thủ tục 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 TNHH Phúc Viên Hà My cho UBND tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan để theo dõi. 

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

chính và UBND thị xã Điện Bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Phúc Viên Hà My thực 

hiện dự án theo đúng quy định và quy hoạch chi tiết được duyệt. 

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

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã 

Điện Bàn, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Viên Hà My 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 và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
F:\Tien Dong\Quyet dinh\2019\PD QHCT KDT Hung Thinh.doc 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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