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TỜ TRÌNH 

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

 đầu tư dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village  

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 313/UBND-KTN ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị số 6 tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Công văn số 3511/UBND-KTN ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc công nhận chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở đối với phần diện 

tích 27,96 ha thuộc Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ 

án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu đô thị Home Land Paradise 

Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án Khu đô thị số 6) tại 

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

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land tại Tờ trình số 143/TTr-HomeLand ngày 04/11/2019; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Báo cáo số 412/BC-SXD ngày 

20/12/2019, số 17/BC-SXD ngày 13/01/2020, số 56/BC-SXD ngày 28/02/2020 
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về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

Home Land Paradise Village 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. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN 

THIẾT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Tình hình triển khai thực hiện dự án 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land được 

UBND tỉnh thống nhất chuyển giao diện tích đất 27,96 ha dự án Khu đô thị số 

6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty TNHH Chí Thành phải 

thực hiện nghĩa vụ mua bán nợ theo Nghị quyết số 42/2014/QH14 ngày 

21/6/2017 của Quốc hội. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô 

thị Dana Home Land đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư dự án tại 

Công văn số 3511/UBND-KTN ngày 16/6/2019. 

Đến nay, chủ đầu tư đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 

của dự án, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2019. 

2. Sự cần thiết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 6 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 04/8/2004 và 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 

24/7/2008, do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư. Ngày 15/01/2019, 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 313/UBND-KTN, thống nhất chuyển giao 

27,96 ha dự án Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc cho 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land, hình thức 

chuyển giao theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội 

về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó, Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land được kế thừa và thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của Công ty TNHH Chí Thành đã chuyển giao theo quyết 

định phê duyệt dự án.  

Sau khi được chuyển giao dự án, chủ đầu tư nâng cấp mục tiêu của dự án 

là hình thành khu đô thị xanh kiểu mẫu thay cho dự án khu đô thị trước đây và 

trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở, các công trình thương mại - dịch vụ sau khi 

đầu tư xây dựng hạ tầng. Đến nay, chủ đầu tư đã đề xuất nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện; quy hoạch 

chi tiết của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-

UBND ngày 01/11/2019. Để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo, dự án 

cần phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật nhà ở. 

3. Năng lực của nhà đầu tư: 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land có vốn 
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điều lệ 2.000 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. 

Về năng lực tài chính và nguồn vốn thực hiện dự án: Đây là dự án được 

chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land tiếp tục thực hiện đầu trên phần diện tích 27,96 ha thuộc Khu đô thị số 6 

do Công ty TNHH Chí Thành phải thực hiện nghĩa vụ mua bán nợ, không 

phải dự án đầu tư mới. Đồng thời, theo Hợp đồng mua bán nợ với Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển đô thị Dana Home Land mua lại khoản nợ của Công ty TNHH Chí 

Thành với tổng số tiền phải trả hơn 955 tỷ đồng, số tiền này lớn hơn phần vốn 

chủ sở hữu theo quy định của Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

 II. NỘI DUNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Tên dự án: Khu đô thị Home Land Paradise Village. 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land.  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần có mã số 

0401848799, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 

ngày 01/4/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: 236 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hòa, chức danh: 

Tổng 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 khu 

dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 

được phê duyệt; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế xây dựng nhà 

ở để hình thành khu đô thị xanh kiểu mẫu có kiến trúc cổ kết hợp kiểu dáng 

hiện đại; có khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, dãy phố thương mại và các tuyến 

đường cảnh quan đi dạo; tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu vực. 

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

phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

6. Quy mô dự án: 279.585 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 3477/QĐ-UBND ngày 

01/11/2019, trong đó: 

- Đất công trình công cộng: 4.886 m2; 

- Đất xây dựng công trình hỗn hợp: 26.869 m2; 

- Đất ở: 90.981 m2; trong đó: 
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+ Đất ở liền kề: 61.538 m2; 

+ Đất ở biệt thự: 26.224 m2; 

+ Đất ở chung cư: 3.219 m2. 

- Đất cây xanh, mặt nước: 86.379 m2; trong đó: 

+ Đất cây xanh: 20.781 m2; 

+ Đất mặt nước: 65.598 m2. 

- Đất giao thông: 70.470 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất: Thuộc phần diện tích được giao chủ đầu tư dự 

án Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

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 3477/QĐ-UBND ngày 

01/11/2019. 

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm:   

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

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

dựng 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, phù hợp với các khu vực được phép 

(ngoài khu vực bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở); 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; 

- Đầu tư xây dựng, khai thác các công trình dịch vụ hỗn hợp trên phần 

diện tích đất xây dựng công trình hỗn hợp hoặc hợp tác đầu tư theo quy định 

pháp luật đầu tư, pháp luật kinh doanh bất động sản. Việc triển khai đầu tư 

công trình này phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung về quy 

mô, công suất, quy phạm kỹ thuật áp dụng và các vấn đề liên quan khác khi 

lập thủ tục đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu cấp thẩm quyền 

xem xét, thống nhất cho phép. 

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 xây dựng đã được phê duyệt; đảm bảo 

tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo cung cấp đủ dịch vụ 

thiết yếu theo quy định. 
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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 300 tỷ đồng. Đây là 

kinh phí dự kiến đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống 

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

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: 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm việc 

với Công ty TNHH Chí Thành để xác định điểm dừng kỹ thuật của dự án trên 

phần diện tích được chuyển giao; 

- 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 xây dựng 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; 

- 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; 

- 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. Dự án chỉ được huy động vốn 

nhà ở khi được Sở Xây dựng có văn bản đủ điều kiện huy động vốn; chỉ được 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở tại khu vực 

được cấp thẩm quyền cho phép và thông báo về kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu đạt yêu cầu của Sở Xây dựng. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho 

người dân xây dựng nhà ở phải đảm bảo các quy định tại Điều 41 Nghị định 

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

- 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 Sở Xây dựng để ký Bản cam kết thực hiện dự án đầu tư 
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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 chịu trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫnm kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện và quản lý dự 

án theo quy định, trong đó: 

- Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

đô thị Dana Home Land trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư 

xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng;  

- Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 

tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị 

xã Điện Bàn và các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land thực 

hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính của dự án đảm bảo theo quy định hiện 

hành;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển đô thị Dana Home Land thực hiện thủ tục đất đai 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. 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. 

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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô 

thị Dana Home Land; 

- 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 Home Land Paradise 

Village.doc) 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' vA PHAT CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIIT NAM 
TRIN  oO THI DANA HOME LAND Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:  4143  /TTr-HomeLand DàNäng, ngày  4  tháng 11 näm 2019 

T€ TRINH 

Xin Chap nhn chü trirong dan tir xãy dijng nhà &, ha tang k thnt, ht 
tang xã hi, cong trInh thirong mi djch viii và cong trinh cong cong tii 

dir an Khu do thj Home Land Paradise Village (diêu chinh tfr phân din 
tIch 27,96ha thuc diy an Khu do thj so 6) ti Do thj mói Din Nam — Din 

NgQc, thj xã Din Bàn, tinh Quãng Nam 

KInh glri: 
- Uy ban nhân dan tinh Quãng Nam; 
- Si Xây dimg tinh Quâng Nam. 

Can cr Lut xây dmg s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 cüa Qu6c hi; 

Can ciir Nghj dnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phii v 
quail i chat luçmg và bâo trI cong trmnh xây dçrng; 

Can cü Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v 
vic quail 1 dir an dâu tu xây dçrng; 

Can cur Lu.tNhà a s 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cüa Quc Hi khóa 
XIII; 

Can cü Nghj djIIh s 99/2015/ND-CP ngày20/10/2015 cüa ChInh phü v 
Quy djnh chi tiêt ye huârig dan thi hành mt so diêu cüa Lut nhà a; 

Can cü Cong van s 313/UBND-KTN ngày 15/01/2019 cüa UBNID tinh 
Quãng Nam ye vic chap thun chuyén nhuçng mt phân dçr an Khu do thj so 6 
thuc Khu do thj mói Din Nam — Din Ngc; 

Can cur Cong van so 2878/UBNID-KTN ngày 23/5/2019 cüa UBND tinh 
Quang Nam ye viec triên khai thuc hiên du an Khu do thi sO 6 tai DO thi mai Diên 
Nam - Din Ng9c (phân din tIch chuyên giao cho Cong ty Co phân Dâu tu Va 
Phát triên do thi Dana Home Land lam chü dâu tu); 

Can cur COng van so 3511/LIBND-KTN ngày 19/6/20 19 cüa UBNID tinh 
Quáng Nam ye vic cOng nhn chüdâu tu di,r an Dâu tu xây dirng nhà 0' dOi vói 
phân din 27,96ha thuc Khu dO thj sO 6 tti Do thj mói Din Nam - Din Ng9c, 

Can cur Quyt djnh sO 3477/QD-UBNID ngày 01/11/2019 cüa UBND tinh 
Quáng Nam ye vic phê duyt Quy hotch chi tiêt và ban hành Quy djnh quân l 
xây dirng theo dO an Quy hoch chi tiêt xây durng (ti' l 1/500) dr an Khu dO thj 
Home Land Paradise Village (diêu chinh tü phân din tIch 27,96ha thuc di,r an 
Khu do thj sO 6) ti DO thj m0'i Din Nam — Din Ng9c, thj xã Din Bàn, 

D thirc hin các bithc tiêp dãu tu xây dimg dir an trên theo dung quy dnh 
cüa pháp lut hin hành, Cong ty CO phan Dâu tu và Phát triên do thj Dana Home 

iixv iUiiNH QUkNG NAM 

A' S6:..19 0........  

DEN  Ngày12J 

.Chuyff. ......................... 





Land kInh trInh UBND tinh Quàng Nam, S& Xây dimg tinh Quâng Nam xem xét, 
Chap nhn chü truang dâu tu xây dirng nhà , ht tang k5 thuât, ht tang xã hôi, 
cong trInh thuang mti djch vi và cong trinh cOng cong tti dir an Khu do thj Home 
Land Paradise Village (diêu chinh tü phân din tIch 27,96ha thuc dir an Khu do 
thj s 6) tti Do thj mOi Din Nam — Din Ng9c, thj xã Din Bàn, tinh Quâng Nam 
vi các ni dung chInh nhu sau: 

1. Ten dir an: Khu dO thj Home Land Paradise Village (diêu chinh tir phn din 
tIch 27,96ha thuc dir an Khu dO thj so 6) tti DO thj mi Din Nam — Din Ngçc, 
thi xã Diên Bàn. 

2. Chü dâu tu: 

- Ten cong ty: Cong ty C phn Dtu tu và Phát trin do thj Dana Home 
Land 

- Dja chi: 236 duing 2/9, qun Hãi Châu, thành ph Dà NAng. 

- Din thoai: 0903.501.555 

- Giây chirng nhn dang k kinh doanh s: 0401848799 do So K hotch và 
Dâu tu thành phô Dà Nãng cap ngày 17/8/2017, dang k thay dôi lan 2 ngày 
30/8/2018 

- Ngu?ii di din theo pháp lutt: Nguyen Van Hôa. 

- Chirc danh: Tng Giám dc. 

- Vn diu l: 30.000.000.000 dng. 

3. HInh thüc và ngun vên du tu: Nhà du tu bO vén du tu + vn vay; Chü 
dâu tu chju trách nhim hra ch9n các tO chüc thirc hin di,r an theo quy djnh pháp 
luat hin hành; Triên khai quân 1 dij an, quãn 1 chat luçmg cong trInh theo quy 
djnh pháp lust xây dirng. 

4. Miic tiêu du tu: D trin khai thirc hin dtu tu xây dirng ht tang k thut 
trên phân din tIch dugc giao v9i miic dIch xây drng: HInh thành trong tuong lai 
là Khu do thj xanh Kiêu mâu, Xây drng khu do thj theo kiên trüc cô Hôi An kêt 
hgp kiêu dáng hin di; Co Khu bit thir nghi duOrig cao cap; Co dày phô thucmg 
mi phiic vi du khách; Co dày phô Outlet dê phic vi thu câu mua sam cüa ngithi 
dan; Toàn bô dir an dugc sü dyng din nàng luçing mtt tthi - Cong ngh Nht Bàn 
(nhäm giám thiêu luqng khI CO2 thai ra môi trirè'ng); Sir diing h thông nuc Ion 
- Cong ngh M5; Sau các dày nba bit thr yen hO có thiêt kê các tuyên duông 
cãnh quan di b, di xe dtp d các cu dan tp the diic thu giân hang ngày; Sau khi 
d? an hoàn thành tto diem nhân cành quanh, kiên triic cho khu virc cüng thu to 
Khu dO thj dt chuân cüa UBNID tinh Quàng Nam, dOng bO và phát trin các khu 
lan can. Cong ty Co phân Dâu tu và Phát triên Do thj Dana Home Land da 1p h 
sci dâu tu dir an xây dimg Nhà vi tu&ng thu trên và dâ dugc UBNID tinh 
Quàng Narn chap thun ti COng van so 2878/UBND-KTN ngày 23/5/20 19 và 
Cong vAn sO 3511/UBND-KTN ngày 19/6/2019. 

5. Dja dim, ranh gii du tu du an: 

- Da dim: phumg Din Ng9c, thj Xã Din Bàn, tinh Quâng Nam. 



- Phtm vi ranh giói: Thuc phn din tIch duçyc giao cho Chü du tu di,r an 
Khu do thj so 6 tti Do thj mi Din Nam — Din Ng9c, thj xã Din Ban. 

- PhIa Dông Bäc giáp Song C Cô; 
- PhIa Tây Nam và Tây Bc giáp Khu do thj Dt Quâng Riverside; 
- PhIa Dông Nam giáp Khu do thj Dt Quáng Green City. 

6. Ca câu các khu chüc näng: Din tIch 279.585,0 m2 (theo quy hoch duGc 
duyt ti Quyêt dljnh so 3477/QD-UBND ngày 01/11/2019) 

Bang can bang dat dai 

Stt 
Ky 
.' 

hiçu 
Loai dat 

Diên tIch Ty 1 

(m2) % 

1 CC DtcôngtrInhcôngcng 4.886 1,75 

2 HIH D.t xây dimg cong trInh 
hon hap 

26.869 9,61 

3 Dt a 90.98 1 32,54 

B2 O1iênk 61.538 

B3 Obiêtthu 26.224 

B4 Ochungcu 3.219 

4 Dt cay xanh, mt nuOc 86.379 30,89 

CX Câyxanh 20.781 

MN Màtnuâc 65.598 

5 Dt giao thông 70.470 25,21 

Tong 279.585 100,00 

- V t6 chüc không gian: Tuân thu chi tiêu áp diing cho lô dt duçc xác djnh 
tai Quy djnh quãn 1 theo dO an Quy hotch chi tiêt xây dirng dixçic duyt 

7. Các chi tiêu ca ban: 

a) Dan s: Khoáng 3.200 ngithi; Trong do: Cu trü t?i  khôi chung Cu khoãng 
500 nguai, bit thr và nhà lien kê khoâng 2.700 nguYi. 

b). Chi tiêu sü ding d.t: 

- Dt a dt khoáng 28,43 m2/nguii. 

- Dtt cay xanh dt khoâng 6,49 m2/ngi.thi. 

- Dt cong cong dt khoâng 1,53 m2/nguai. 

- Dt xây dirng cong trInh hn hap dtt khoáng 22,02 m2/nguai. 

- Dt giao thông hi tng k5 thut dt khoãng 22,02 m2/nguôi. 

c) S 1: Bit thir 94 lô, nhà lien k 570 lô và chung cu 01 lô. 
8. To cht'rc không gian kin ti-üc cãnh quan. 

48 

G 



:.- 

• - 



- Các day bit thir (k hiu B3), chung cu (k hiu B4), cong trInh hn hçp (k 
hiu HH 1) ctugc bô trI xung quanh ho cãnh quan trung tam và d9c triic duông yen 
song theo do an quy hotch do thj da duçic duyêt. 

- Các tuyn di b, thung mai,  cong trinh cong cong  (k hiu CC) và cong 
trinh hon hçp (k hiu HH2) duçc bô trI phi Tây Nam theo do an quy hoich do 
thj dã ducc duyt. 

9. Các cong trInh ha tng k thu.t: 

-San nên; 

- Giao thông; 

- Thoát niicc mi.ra, thoát nuâc thai; 

- Cp din, din chiu sang; 

- Ctp nuâc sinh hoat, chüa cháy; 

- V sinh môi tru&ng; 

Các cOng trInh ha tng k thut trên dirge chü du tu thi cOng hoàn chinh theo 
dOng nOi  dung và tiên d da dirge phê duyt. Dông thai, quán 1, bão trI cho den 
khi bàn giao cho cor  quan quân l Nba nuäc có thâm quyên theo quy djnh pháp 
luât hiên hành. 

Quy mô, loai, dip cong trInh: Cong trInh Ha tng k thut, dip II. 
10. Tng mirc du tu cña dir an: Giá trj tam  tinh khoâng 1.834.000.000.000,0 

dOng (Bang chfr Mt ngàn, tam tram ha mu'cii hon tj" dOng). 

11. Phuong thüc giao dt: Di,r an Khu do thj Home Land Paradise Village (diu 
chinh tü phân din tich 27,96ha thuc dir an Khu dO thj so 6) tti DO thj mâi Din 
Nam — Din Ng9c, thj xã Din Bàn dirge Cong ty Co phân Dâu tu và Phát triên 
DO thj Dana Home Land mua ng xâu tai  Ngân hang TMCP Dai  Chüng Vit Nam 
theo Nghj quyêt sO 42/2017/QH14 ngáy 21/6/2017 cüa Quôc hi. VI 4y, kinh de 
nghj qu cci quan srm xem xét dOng Chü trucing dâu tu di,r an cho Cong ty Co 
phân Dâu tir và Phát triên dO thj Dana Home Land có co si triên khai du tu các 
giai doan tiêp theo. 

12. Thi gian và tin d thçrc hin: 

- Dir kin tin do trin khai thuc hiên di.r an tr näm 2019 — 2020. 

- Chü du tu da thirc hin k cam kt và k qu dam bâo thirc hin dir an theo 
quy djnh. 

13. Trách thim chü yu cüa chü du tu: 

- T chiirc trin khai dr an theo dung quy djnh cüa pháp 1ut và theo các van 
bàn hithng dan cüa các co quan chüc näng Nhà nuc. 

- Thirc hin dy dü quyn và nghTa v cüa chü du tu theo quy dinh. 

- Thrc hin các thu tiic du tir xây dirng và khi cOng xây dirng cong trInh theo 
dung quy djnh. 

- Thirc hin dung tin d sau khi dugc dip thm quyn chap thun và k cam 
kêt thirc hin dr an; Nghim thu bàn giao cOng trinh theo quy djnh cüa Lut Nba 
, Lut Xây dirng. 
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14. Kiên ngh: 

Nhm miic dich hoàn thin các thu tiic pháp 1ut v du tu và có cc s& trin 
khai dâu tu các. giai dotn tiêp theo trên di,r an theo quy djnh, Cong ty Co phân Dâu 
tu và Phát triên do thj Dana Home Land kInh trInh UBND tinh Quãng Nam, S 
Xây dirng tinh Quâng Nam xem xét, chap nhn Chap nhn chü trucmg dâu tu xây 
drng nha &, ha tang k5 thut, h tang xä hi, cong trInh thuang mti djch viii va 
cong trInh cong cong tti dir an Khu do thj Home Land Paradise Village (diêu 
chirth tr phân din tIch 27,96ha thuc d,r an Khu do thj so 6) tai  Do th mâi Din 
Nam — Din Ng9c, thj xã Din Bàn, tinE Quáng Nam. 

Trân tr9ng./. 

Noi nhân:  
- Nhu' trên; 
- HDND tinh Quáng Nam (KInh Báo cáo); 
- UBND thi xä Din Bàn (KInh Báo cáo); 
- Li.ru: VT (Thao). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   3477 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Quảng Nam, ngày  01  tháng  11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định quản lý xây dựng 

theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu đô thị Home 

Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án 

Khu đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 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 Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; 

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 và 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; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 2192-CV/TU ngày 16/8/2019 của Tỉnh ủy phúc đáp 

Báo cáo số 172-BC/BCSĐ ngày 02/8/2019 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (1/500) dự án Khu đô thị Home Land 

Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án Khu đô 

thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land tại Tờ trình số 128/TTr-HomeLand ngày 16/9/2019, Báo cáo số 

133/BC-HomeLand ngày 11/10/2019 và Công văn số 134/CV-HomeLand 

ngày 20/10/2019; 
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Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định quy hoạch xây 

dựng số 38/ThĐ-SXD ngày 10/10/2019 và Báo cáo số 330/BC-SXD ngày 

31/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Home Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự 

án Khu đô thị số 6) với các nội dung chính như sau: 

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

 - Pham vi ranh giới: Thuộc phần diện tích được giao chủ đầu tư dự án 

Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;  

- Diện tích lập quy hoạch: 27,96 ha. 

2. Mục tiêu 

- Xây dựng khu dân cư đô thị xanh kiểu mẫu; 

- Đáp ứng yêu cầu triển khai đầu tư; tăng hiệu quả của dự án gắn với cải 

thiện chất lượng môi trường ở. 

3. Tính chất: Khu đô thị xanh kiểu mẫu. 

4. Các chỉ tiêu cơ bản 

a) Dân số: Khoảng 3.200 người; trong đó: Cư trú tại khối chung cư 

khoảng 500 người, biệt thự và nhà liên kế khoảng 2.700 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

- Đất ở đạt khoảng 28,43 m2/người;  

- Đất cây xanh đạt khoảng 6,49 m2/người; 

- Đất công cộng đạt khoảng 1,53 m2/người; 

- Đất xây dựng công trình hỗn hợp đạt khoảng 8,40 m2/người; 

- Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 22,02 m2/người. 

c) Số lô: Biệt thự 94 lô, nhà liên kế 570 lô và chung cư 01 lô. 

4. Cơ cấu các khu chức năng: Theo bảng sau: 

Stt Ký hiệu Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 CC Đất công trình công cộng 4.886 1,75 

2 HH Đất xây dựng công trình hỗn hợp  26.869 9,61 

3  Đất ở 90.981 32,54 

 B2 Ở liền kề 61.538  

 B3  Ở biệt thự 26.224  

 B4 Ở chung cư 3.219  

4  Đất cây xanh, mặt nước 86.379 30,89 
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 CX Cây xanh 20.781  

 MN Mặt nước 65.598  

5  Đất giao thông  70.470 25,21 

  Tổng 279.585 100,00 

Lưu ý, đối với quản lý xây dựng tại lô đất xây dựng công trình hỗn hợp: 

- Về tổ chức không gian: Quản lý xây dựng công trình theo mô hình tổ 

hợp khối lớn; không thực hiện việc phân lô nhỏ và tuân thủ chỉ tiêu áp dụng 

cho lô đất được xác định tại Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng được duyệt. 

- Về chức năng: Xác định là xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp; 

ưu tiên sử dụng cho chức năng dịch vụ công cộng. Trường hợp có bố trí chức 

năng ở, yêu cầu phải cân đối diện tích đất ở toàn dự án đảm bảo tuân thủ cơ 

cấu đất ở của toàn bộ dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho 

phép chuyển đổi tại Công văn số 2192-CV/TU ngày 16/8/2019 của Tỉnh ủy. 

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Ngoài trục đường ven sông Cổ Cò ở phía Bắc, tổ chức các lối vào dự án 

từ 2 tuyến đường kết nối với trục đường chính của Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc.  

Các dãy biệt thự (ký hiệu B3), chung cư (ký hiệu B4), công trình hỗn 

hợp (ký hiệu HH1) được bố trí xung quanh hồ cảnh quan trung tâm và dọc 

trục đường ven sông.  

Các tuyến đi bộ, thương mại, công trình công cộng (ký hiệu CC) và công 

trình hỗn hợp (ký hiệu HH2) được bố trí phía Tây Nam khu quy hoạch. 

Nhà ở khu vực này chủ yếu là nhà ở dạng lô phố liền kề.  

Cây xanh (ký hiệu CX) được bố trí phân tán, chủ yếu tập trung nhiều tại 

khu vực ven sông Cổ Cò.   

6. Hạ tầng kỹ thuật 

a) Chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mưa: 

- San nền: Cao độ nút giao thông cao nhất +4,5 m, thấp nhất +2,4 m. 

Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông. 

- 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 đổ vào hồ điều tiết sau đó thoát ra sông Cổ Cò. Khẩu độ cống 

thoát nước từ 400 mm – 1200 mm. 

b) Giao thông: 

- Đối ngoại: Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Nội bộ: Gồm các trục đường: 

+ Mặt cắt 25,0 m = (5,0 + 6,0 + 3,0 + 6,0 + 5,0) m; 
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+ Mặt cắt 20,5 m = (5,0 + 10,5 + 5,0) m; 

+ Mặt cắt 18,5 m = (4,0 + 10,5 + 4,0) m; 

+ Mặt cắt 18,0 m = (4,0 + 10,5 + 3,5) m; 

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

+ Mặt cắt 15,5 m = (4,0 + 7,5 + 4,0) m; (4,5 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 15,0 m = (4,0 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 14,5 m = (3,5 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 14,0 m = (3,0 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 12,0 m = (3,0 + 6,0 + 3,0) m. 

- Các tuyến phố đi bộ, bề rộng 6,0 m và 5,0 m. 

c) Cấp điện: 

- Nguồn: Từ đường dây trung thế 22kV thuộc xuất tuyến 482-E153 do 

ngành điện cung cấp. 

- 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 đường trục chính đô thị mới. 

- Công suất tính toán: Khoảng 410 m3/ng.đ. 

- Mạng lưới: Thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D50 

mm - D150 mm, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Bố trí các họng cứu 

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

PCCC. 

e) Thoát nước thải: 

- 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 dẫn về trạm bơm tại khu vực cây 

xanh phía Bắc dự án, sau đó bơm về hệ thống thu gom nước thải chung của 

khu đô thị. 

Điều 2. 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) dự án Khu đô thị Home 

Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án Khu 

đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị 
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số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam không thuộc 

phạm vi dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village vẫn còn hiệu lực thi 

hành. 

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 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 Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển đô thị Dana Home Land trong quá trình đầu tư xây dựng theo đúng 

quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.  

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land: 

- Phối hợp làm việc với UBND thị xã Điện Bàn triển khai mốc giới quy 

hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai và xây 

dựng theo quy hoạch được duyệt;  

- Tổ chức công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, 

theo dõi và thực hiện theo đúng quy định; phối hợp với UBND thị xã Điện 

Bàn tiếp thu và xử lý kịp thời các ý kiến phát sinh (nếu có) quá trình công bố 

quy hoạch theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở 

Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết hoặc 

tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định;  

- Triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy 

hoạch được duyệt; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện hoặc điều chỉnh (nếu có) các 

thủ tục đầu tư dự án được kế thừa theo quy định;  

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

đến phải điều chỉnh, phối hợp UBND thị xã Điện Bàn để báo cáo Sở Xây 

dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn: 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực 

hiện quản lý đất đai; tổ chức lấy ý kiến đồ án đồng thời trong quá trình công 

bố quy hoạch; chịu trách nhiệm tiếp thu và xử lý kịp thời các ý kiến phát sinh 

(nếu có) theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Xây dựng 
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và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết hoặc tham mưu 

UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định;   

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ tục khác liên 

quan đến dự án theo quy định hiện hành của pháp luật; 

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

đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home 

Land cho UBND tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để theo dõi, chỉ đạo. 

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

Tài chính, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

đô thị Dana Home Land trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng, kinh 

doanh theo đúng quy định của pháp luật 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, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana 

Home Land và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 5; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN. 
F:\Tien Dong\Quyet dinh\2019\PD QHCT KDT Home Land Paradise Village.doc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

QUY ĐỊNH 

Quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án 

Khu đô thị Home Land Paradise Village (điều chỉnh từ phần diện tích 

27,96 ha thuộc dự án Khu đô thị số 6) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3477   /QĐ-UBND ngày 01 /11/2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư xây 

dựng, cải tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan trong ranh giới 

quy hoạch xây dựng Khu đô thị Home Land Paradise Village tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Ngoài những quy định trong văn bản này, việc quản lý xây dựng còn 

phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý 

1. Đối tượng áp dụng:  

Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động 

xây dựng trong ranh giới quy hoạch xây dựng Khu đô thị Home Land 

Paradise Village tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được duyệt đều phải 

tuân thủ theo đúng Quy định này. 

2. Phân công quản lý: 

- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh 

hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, xây dựng trong khu vực Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- UBND thị xã Điện Bàn là cơ quan quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 

theo đúng quy hoạch xây dựng được duyệt và Quy định này.  

- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung trong Quy định này 

phải được UBND tỉnh thống nhất. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Chỉ giới đường đỏ: Là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để 

xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các 

công trình kỹ thuật hạ tầng.  

2. Chỉ giới xây dựng: Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công 

trình trên lô đất. 
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3. Khoảng lùi xây dựng: Là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ 

giới xây dựng. 

4. Mật độ xây dựng: 

Mật độ xây dựng được áp dụng trong bản Quy định là mật độ xây dựng 

thuần, là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên 

tổng diện tích lô đất. Trong đó, không bao gồm diện tích chiếm đất của các 

công trình như các tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời; trừ khi 

được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất.  

5. Tầng cao xây dựng, chiều cao công trình: 

- Chiều cao công trình: Tính từ cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch 

được duyệt tới điểm cao nhất của công trình, kể cả mái tum hoặc mái dốc. 

Các thiết bị kỹ thuật trên mái như cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử 

dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại và các thiết bị tương tự không 

tính vào chiều cao công trình. 

- Tầng cao xây dựng: 

+ Số tầng nhà: Bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất, kể cả tầng kỹ 

thuật, tầng áp mái, mái tum và tầng nửa hầm. Các tầng hầm không tính vào số 

tầng nhà; 

+ Tầng trên mặt đất: Tầng mà cốt sàn của nó cao hơn hoặc bằng cốt mặt 

đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt; 

+ Tầng hầm: Tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cốt mặt 

đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt; 

+ Tầng nửa hầm: Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc 

ngang cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt. 

Điều 3. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích và quy mô dân số  

1. Phạm vi, ranh giới: Thuộc phần diện tích được giao chủ đầu tư dự án 

Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

2. Quy mô dân số: Khoảng 3.200 người; trong đó, cư trú tại khối chung 

cư khoảng 500 người; biệt thự và nhà liên kế khoảng 2.700 người. 

3. Quy mô quy hoạch:  Khoảng 27,96 ha. 

Điều 4. Quy định về sử dụng đất (quy mô diện tích, chức năng) và 

nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch 

Ngoài trục đường ven sông Cổ Cò ở phía Bắc, tổ chức các lối vào dự án 

từ 2 tuyến đường kết nối với trục đường chính của Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc. 

Các dãy biệt thự (ký hiệu B3), chung cư (ký hiệu B4), công trình hỗn 

hợp (ký hiệu HH1) được bố trí xung quanh hồ cảnh quan trung tâm và dọc 

trục đường ven sông. 
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Các tuyến đi bộ, thương mại, công trình công cộng (ký hiệu CC) và công 

trình hỗn hợp (ký hiệu HH2) được bố trí phía Tây Nam khu quy hoạch. 

Nhà ở khu vực này chủ yếu là nhà ở dạng lô phố liền kề. 

Cây xanh (ký hiệu CX) được bố trí phân tán, chủ yếu tập trung nhiều tại 

khu vực ven sông Cổ Cò.   

Điều 5. Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực 

1. Chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mặt 

- San nền: Cao độ nút giao thông cao nhất +4,5 m, thấp nhất +2,4 m. 

Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông. 

- 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 đổ vào hồ điều tiết sau đó thoát ra sông Cổ Cò. Khẩu độ cống 

thoát nước từ 400 mm – 1200 mm. 

2. Giao thông 

- Đối ngoại: Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Nội bộ: Gồm các trục đường: 

+ Mặt cắt 25,0 m = (5,0 + 6,0 + 3,0 + 6,0 + 5,0) m; 

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

+ Mặt cắt 18,5 m = (4,0 + 10,5 + 4,0) m; 

+ Mặt cắt 18,0 m = (4,0 + 10,5 + 3,5) m; 

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

+ Mặt cắt 15,5 m = (4,0 + 7,5 + 4,0) m; (4,5 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 15,0 m = (4,0 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 14,5 m = (3,5 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 14,0 m = (3,0 + 7,5 + 3,5) m; 

+ Mặt cắt 12,0 m = (3,0 + 6,0 + 3,0) m. 

- Các tuyến phố đi bộ, bề rộng 6,0 m và 5,0 m. 

3. Cấp điện 

- Nguồn: Từ đường dây trung thế 22kV thuộc xuất tuyến 482-E153 do 

ngành điện cung cấp. 

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

ngầm dọc theo trục đường giao thông.  

4. Cấp nước 

- Nguồn: Từ Nhà máy nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, đấu nối vào 
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đường ống chính trên tuyến đường trục chính đô thị mới. 

- Công suất tính toán: Khoảng 410 m3/ng.đ. 

- Mạng lưới: Thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D50 

mm - D150 mm, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Bố trí các họng cứu 

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

PCCC. 

5. 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 dẫn về trạm bơm tại khu vực cây 

xanh phía Bắc dự án, sau đó bơm về hệ thống thu gom nước thải chung của 

khu đô thị. 

--------- 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 6. Vị trí, quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị 

(mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng công trình)  

Stt 
Ký 

hiệu 
Loại đất Số lô 

Diện 

tích 

(m2) 

Mật độ 

XD 

(%) 

Tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

1 CC 
Đất công trình 

công cộng 
1 4.886 10 2 1,75 

2 HH 
Đất XD công 

trình hỗn hợp  
2 26.869 60  9,61 

 HH1 
Đất XD công 

trình hỗn hợp  
1 24.576 60 15  

 HH2 
Đất XD công 

trình hỗn hợp  
1 2.293 60 5  

3  Đất ở 665 90.981   32,54 

3.1 B2 Đất ở liền kề 570 61.538 80 5  

 B2-1 Ở chia lô liền kề 52 4.821    

 B2-2 Ở chia lô liền kề 16 1.596    

 B2-3 Ở chia lô liền kề 34 3.055    

 B2-4 Ở chia lô liền kề 84 7.296    

 B2-5 Ở chia lô liền kề 46 3.992    

 B2-6 Ở chia lô liền kề 70 5.881    

 B2-7 Ở chia lô liền kề 24 2.486    

 B2-8 Ở chia lô liền kề 31 3.272    

 B2-9 Ở chia lô liền kề 36 3.715    

 B2-10 Ở chia lô liền kề 24 2.182    

 B2-11 Ở chia lô liền kề 29 2.714    

 B2-12 Ở chia lô liền kề 42 6.740    

 B2-13 Ở chia lô liền kề 19 3.118    

 B2-14 Ở chia lô liền kề 21 3.894    

 B2-15 Ở chia lô liền kề 16 2.883    

 B2-16 Ở chia lô liền kề 26 3.893    

3.2 B3 Đất ở biệt thự 95 26.224 60 3  

 B3-1 Ở biệt thự 11 3.175    

 B3-2 Ở biệt thự 17 4.230    

 B3-3 Ở biệt thự 9 2.549    

 B3-4 Ở biệt thự 20 4.924    

 B3-5 Ở biệt thự 17 4.380    

 B3-6 Ở biệt thự 13 4.651    

 B3-7 Ở biệt thự 7 2.315    

3.3 B4 Đất ở chung cư 1 3.219 60 7  
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4  
Đất cây xanh, 

mặt nước 
 86.379   30,89 

4.1 CX Cây xanh  20.781    

 CX1 Cây xanh  5.692    

 CX2 Cây xanh  1.343    

 CX3 Cây xanh  484    

 CX4 Cây xanh  356    

 CX5 Cây xanh  3.540    

 CX6 Cây xanh  2.516    

 CX7 Cây xanh  864    

 CX8 Cây xanh  3.931    

 CX9 Cây xanh  957    

 CX10 Cây xanh  869    

 CX11 Cây xanh  229    

4.2 MN Mặt nước  65.598    

 MN1 Mặt nước  22.596    

 MN2 Mặt nước  38.302    

 MN3 Mặt nước  4.700    

5  
Đất giao thông, 

HTKT  
 70.470   25,21 

  Tổng  279.585   100,00 

Lưu ý: 

- Đối với đất xây dựng công trình hỗn hợp (ký hiệu HH1, HH2):  

+ Về tổ chức không gian: Quản lý xây dựng công trình theo mô hình tổ 

hợp khối lớn; không thực hiện việc phân lô nhỏ và tuân thủ chỉ tiêu áp dụng 

cho lô đất được xác định tại Quy định này;  

+ Về chức năng: Xác định là xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp; 

ưu tiên sử dụng cho chức năng dịch vụ công cộng. Trường hợp có bố trí chức 

năng ở, yêu cầu phải cân đối diện tích đất ở toàn dự án đảm bảo tuân thủ cơ 

cấu đất ở của toàn bộ dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho 

phép chuyển đổi tại Công văn số 2192-CV/TU ngày 16/8/2019 của Tỉnh ủy; 

+ Quản lý không gian kiến trúc công trình trên mặt đất được tính từ cốt 

±0,00 theo Hệ tọa độ VN2.000; trường hợp công trình có chiều cao xây dựng 

lớn hơn 45 m, phải được thực hiện các thủ tục thỏa thuận chiều cao công trình 

theo quy định hiện hành; 

+ Quản lý tầng hầm: Diện tích chiếm đất tầng hầm tối đa bằng với diện 

tích xây dựng công trình. 

- Công viên cây xanh: Không tổ chức xây dựng công trình dịch vụ, chỉ 

được phép xây dựng công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động trong khu vực. 

Điều 7. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ 

thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố 
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1. Công trình công cộng (ký hiệu CC) 

- Mật độ xây dựng tối đa 10%; diện tích sử dụng để trồng cây xanh tối 

thiểu 30%;  

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa 02 tầng; 

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới các đường quy hoạch tối thiểu 10 m;  

- Cốt nền tối đa 0,75 m so với cốt vỉa hè. 

2. Công trình hỗn hợp (ký hiệu HH1, HH2) 

- Mật độ xây dựng tối đa 60%;  

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa 15 tầng đối với lô đất ký hiệu HH1 

và tối đa 05 tầng đối với lô đất ký hiệu HH2;  

- Cốt nền tối đa 0,75 m so với cốt vỉa hè;  

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới các đường quy hoạch tối thiểu 10 m, 

cách các ranh giới còn lại tối thiểu 3,5 m.  

3. Công trình nhà ở 

- Mật độ xây dựng: Tối đa 80% đối với nhà ở liên kế (ký hiệu B2); tối đa 

60% đối với nhà ở biệt thự (ký hiệu B3) và ở chung cư (ký hiệu B4); 

- Tầng cao xây dựng công trình: Tối đa 05 tầng đối với nhà ở liên kế, 03 

tầng đối với nhà ở biệt thự; 07 tầng đối với nhà chung cư; 

- Chiều cao tầng: Chiều cao tầng 1 tối đa 3,9 m, trường hợp có tầng lửng 

tối đa 5,2 m. Chiều cao các tầng còn lại tối đa 3,6m; trường hợp có tầng hầm, 

chiều cao tầng tối thiểu 2,2 m tính đến mặt nền tầng 1. Khối chung cư có 

chiều cao không quá 19 m (tính theo cao độ san nền của khu đất); 

- Cốt nền tối đa 0,45 m so với cốt vỉa hè; 

- Chỉ giới xây dựng:  

+ Đối với các lô đất ký hiệu B2-1 đến B2-11: Phía trước nhà lùi so với 

đường quy hoạch 1,5 m; phía sau nhà lùi 1,5 m; 

+ Đối với các lô đất ký hiệu B2-12 đến B2-16: Phía trước nhà lùi so với 

đường quy hoạch 3,0 m; phía sau nhà lùi 1,5 m; 

+ Đối với các lô đất ký hiệu B2-2 đến B3-5: Phía trước nhà lùi so với 

đường quy hoạch 5,0 m; phía sau nhà lùi 1,0 m; 

+ Đối với các lô đất ký hiệu B3-1; B3-6 và B3-7: Phía trước nhà lùi so 

với đường quy hoạch 5,0 m; phía sau nhà lùi 3,0 m; 

+ Đối với các lô đất ký hiệu B4: Phía trước nhà lùi so với đường quy 

hoạch 5,0 m; phía sau nhà lùi 3,0 m; 

+ Đối với lô đất ký hiệu B4: Phía trước nhà lùi so với đường quy hoạch 

5,0 m; phía sau nhà lùi 3,0 m. 

- Phần nhô ra (ban công, lô gia, mái sảnh, mái hắt, diềm mái) nhô ra 
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không quá 1,2 m so với mép ngoài kết cấu trước nhà. 

Điều 8. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ 

thuật và công trình ngầm (nếu có). 

- Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ, đáp ứng quy chuẩn hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; 

- Các trạm biến áp không được bố trí trước hộ ở; chỉ bố trí trước khu 

công cộng hoặc khu cây xanh. Hệ thống điện cung cấp khu công viên đi 

ngầm; 

- Tim đường cấp điện không được bố trí trùng với tim dãy cây xanh trên 

các hè phố; 

- Việc xây dựng phát triển đô thị phải đảm bảo hành lang bảo vệ theo 

quy định hiện hành các hệ thống mương tiêu trong đô thị. 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thi công tuyến mương, tổ chức lấy ý 

kiến thống nhất của cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Điều 9. Quy định về hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu 

chủ đạo xây dựng công trình 

- Mặt ngoài công trình kiến trúc đô thị không được sử dụng màu sắc, vật 

liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an 

toàn giao thông; 

- Tường rào phía lộ giới xây cao tối đa 2 m; trong đó, phần đặc xây cao 

0,8 m tính từ cốt mặt vỉa hè, phần còn lại phải thông thoáng và mỹ quan (trừ 

hàng rào bằng cây xanh). Cửa cổng ngõ phải mở vào bên trong lô đất. 

Điều 10. Quy định về vật thể kiến trúc, tổ chức cây xanh công cộng, sân 

vườn, cây xanh đường phố, mặt nước, không gian mở, điểm nhấn 

Việc trồng cây xanh đô thị phải tuân thủ đúng quy hoạch được phê 

duyệt, phù hợp với từng khu vực, bảo đảm an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, 

đúng chủng loại, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

--------------------- 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 11.  Quy định về cấp phép xây dựng trong khu vực quy hoạch 

Thực hiện theo phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

Điều 12. Tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư tại khu vực có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng theo hồ sơ quy hoạch chi tiết 

được duyệt và bản Quy định quản lý xây dựng được công bố công khai.  

Căn cứ để giám sát là Quyết định phê duyệt, các bản vẽ quy hoạch xây 

dựng đã duyệt, bản Quy định quản lý xây dựng này; hệ thống cột mốc theo 

quy hoạch. 

Điều 13. Quy định này được ban hành và lưu giữ tại UBND tỉnh, Sở Xây 

dựng và UBND thị xã Điện Bàn.  

Quy định được công bố và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã 

Điện Bàn, UBND phường Điện Ngọc để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, 

kiểm tra và thực hiện. 

Mọi vi phạm quy định quản lý xây dựng tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt 

theo quy định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 

 
 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:    3511  /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  19   tháng 6 năm 2019 

V/v công nhận chủ đầu tư dự án 

Đầu tư xây dựng nhà ở đối với 

phần diện tích 27,96ha thuộc 

Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị 

Dana Home Land. 

  

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Luật Kinh doanh bất động sản ngày 

25/11/2014; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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 một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

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;  

Căn cứ Công văn số 313/UBND-KTN ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Công văn số 2878/UBND-KTN ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc (phần diện tích chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô 

thị Dana Home Land làm chủ đầu tư); 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 179/BC-SXD ngày 

14/6/2019 về việc công nhận chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở đối với 

phần diện tích 27,96 ha thuộc Khu đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc kèm theo Tờ trình số 93/TTr-HomeLand ngày 12/6/2019 của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở  

trên phần diện tích 27,96 ha thuộc dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu 

đô thị số 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được UBND tỉnh chấp 

thuận chuyển nhượng tại Công văn số 313/UBND-KTN ngày 15/01/2019. 
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Văn bản công nhận này có hiệu lực trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ban 

hành. Quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư không hoàn thành các thủ tục chuẩn 

bị đầu tư để triển khai thực hiện dự án thì văn bản này hết hiệu lực thi hành và sẽ 

thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác có 

liên quan. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land chịu trách 

nhiệm: 

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án 

theo quy định của pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác có liên quan theo 

đúng quy định.  

- Nghiên cứu, đề xuất tên gọi của dự án phù hợp, gửi Sở Xây dựng tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh thống nhất tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 

để thuận tiện trong công tác quản lý và triển khai thực hiện. 

3. Giao Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển đô thị Dana Home Land thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định./. 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN và MT, TC, KH và ĐT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN. 
D:\Tien Dong\Cong van\2019\Cv cong nhan chu dau tu du an KDT so 6 

cua Dana Home Land.doc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
 

  



sO XAY DUNG TNH QUANG NAM  

A S6 
DEN  Ngay:4a/...cl/. 
Chuyn  

U'c BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH  QUANG NAM Dc 1p - Tçr do - Hinh phüc  

S: ?J/IJBND-KTN Quthng Nam, ngày//Jháng 01 näm 2019 

V/v chip thun chuyn nhuçmg 
mt phân dir an Khu do thj so 6 ti 
Do thj mói Din Nam - Din Ng9c 

KInhgiri: 
- Các S&: Xãy dirng, Tài chInh, K hotch và 
Dâu tu, Tài nguyen và Môi trix?mg; 
- Thanh tra tinh; 
- Ciic thuê tinh; 
- UBND thj x Din Bàn; 
- Cong ty TNHIH ChI Thành; 
- Cong ty Co phân Dâu tu và Phát triên do thj 
Dana Home Land; 
- Ngân hang Thuang mti Co phân Dti Ching 
Vit Nam. 

Sau khi xem xét dê nghj cüa Cong ty TN}IEJ ChI Thành tai  Cong van s 
086/CV-CT ngày 15/11/20 18 vã dê nghj Cong ty Co phân Dâu tu và Phát triên 
do th Dana Home Land tti To trInh so 15/TTr-HLG ngày 21/11/2018 và cüa SO 
Xây dimg ti Báo cáo so 02/B C-SXD ngày 03/01/2018; kiên kOt 1un cüa Chü 
tjch UBNID tinh tai cuOc h9p giao ban thuOng k' gifla Chü tjch và các Phó Chü 
tjch UBND tinh ngày 07/01/2019 (theo mic a khoán 7 Thông báo so 13/TB-
UBND ngày 09/01/20 18 cia UBNID tinh); UBND tinh có kiên nhu sau: 

a) Théng nh.t cho chuyn giao din tIch dt 27,96ha d1r an Khu dO thj s 
6 tai  Do thj mOi Din Nam - Din Ng9c do Cong ty TNHIH ChI Thành phái 
thirc hin nghia vii mua ban ng theo Nghj quyêt so 42/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 cüaQuoc hi dê Côngty Co phân Dau tu và Phát triên do thj Dana 
Home Land tiêp tic thirc hin dâu tu theo dê nghj cüa COng ty TNHH ChI 
Thành tai  Cong van so 086/CV-CT ngây 15/11/20 18, COng ty C phân Dâu tu 
và Phát triên do thj Dana Home Land ti TO trInh sO 1 5/TTr-HLG ngày 
21/11/2018 và SO Xây dmg tti Báo cáo so 02/BC-SXD ngày 03/01/2019. 

b) Trách nhim cüa Cong ty TNHH ChI Thành: 

- Chuyn giao quyn và nghia vii di vó'i 27,96ha cho Cong ty C phn Du 
lii va Phát triên do thj Dana Home Land dê tiêp tiic dâu tu xây dimg hoãn thin dir 
an theo quy hotch duçic duyt, trO các quyên và nghia vi dã th.xc hin xong; 

- Chuyn giao toàn b h so, tài 1iu lien quan cho Cong ty C phn Du 
tu và Phát triên do thj Dana Home Land. Thông báo kjp thOi, day dü, cOng khai 
và giâi quyêt thóa dáng quyên, lcd Ich hçp pháp cüa khách hang và các ben lien 
quan den phân dr an chuyên nhuçmg; 

- Thc hin day d các nghia vçi tài chInh, thu và các nghia vi khác theo 
dung quy djnh; 



- Phi hçip vi Cong ty C phn Du tu và Phát trin do tM Dana Home 
Land lam thu tiic chuyên quyên sfr ding dat theo quy djnh cña pháp lut ye dat dai; 

- Khn truung thirc hin hoàn chinh các h sa, thu tiic có lien quan; triên 
khai thi cong hoàn thin toàn b ha tang k thut cüa phân din tIch 3,38ha con 
lai cüa dir an dé to chrc nghim thu, bàn giao dua vào sir diing theo quy djnh. 

c) Trách nhim cüa Cong ty C phn Du tu và Phát trin do thj Dana 
Home Land: 

- K thüa và th%rc hin quyn, nghia vii cüa Cong ty TNIHIH ChI Thành dã 
chuyên giao theo quyêt dnh phê duyt dir an; 

- Lam vic vOi Sâ Xây d%mg d k Bàn cam kt thirc hin dir an du tu Va 

k qu bâo dam thirc hin dr an theo quy djnh. Thai gian hoàn thành dr an là 18 
tháng kê tr khi hoàn thãnh các pháp 1 lien quan; tiên d ci1 the theo Bn cam kêt 
thuc hiên du on dâu tix; 

- Thirc hin dung Quy hoach chi tit xay dimg t' l 1/500) dã duqc phé 
duyt, dam bão các quy tthih, thu tiic dat dai và nghia vçi tài chmnh ye tiên sü diing 
dat dôi vói Nhà nuóc theo quy djnh hin hành; tiêp ttic friên khai dâu tu xây dimg, 
kinh doanh dir On theo dung tiên d dã cam ket, ni dung cüa dir an dã dugc phê 
duyt, tuOn thu quy hoach cüa dir an trong qua trInh dâu tu xây dimg; 

- Thirc hin quyn và nghTa vi cüa chü du tu d an theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

d) Trách nhim cüa các S&, ngânh, dja phirang, dan v lien quan: 

- S& Xây dirng: K Bàn cam kt thrc hin dçr an d.0 tu vói COngty C 
phân Dâu tu và Phát triên do thj Dana Home Land; theo dOi, huóng dan, kiêm tra, 
don dc các chü dâu tu thc hin và tham mui1 UBND tinh giâi quyét các thu tiic 
ye quy hoach, dâu ttx, xây dimg, kinh doanh bat dng san theo diing quy djnh; 

- Sâ Tài nguyen và MOi trung: Hu'ng dn các chü d.0 tu thrc hin và 
tham miru UBND tinh giài quyêt các thu tçic ye dat dai theo dung quy djnh; 

- Si Tài chInh: Hu&ng dn các chü du tu thrc hin các nghTa vii v tài 
chInh, thuê và các nghia vi khác theo dung quy dnh; 

- UBND thj xa Din Bàn: Theo dOi, huó'ng dan, kirn tra, don dc các 
chü dâu tu thrc hin các ho sa, thu tVc  lien quan theo quy djnh; quàn 1 hot 
dng dâu tu, xây dimg theo pháp lut xây drng và kinh doanh bat dng san 
theo thâm quyên; 

- Các Sâ, ngành, clan vj lien quan theo chuc nng, nhim vçi dugc giao theo 
dOi, hrncng dn các chu dâu tu thirc hin Va quán 1 dir On theo dung quy djnh./. 

No nlzâir TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr trn; KT; CHU TICH 
- TT TU, U HDND tinh (báo cáo); '• 0 CHU TICH 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CPVP; 
- Lmi: VT, TH, KTTH, KTh. 
D:\Ticn  Dong\Co,sgvoss\2019\Cv Ihossg shot thssn giso KDT so 6 cho Dooa Honc Lond.doc 

hánh Toàn 



TONG CVC  TH1JE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CUC THUE T!NH QUANG  NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Si: '2 /CT NV 

sOXY D

lNI1QuMGM kinvxemxét chi
Quáng Nam, ngàyol tháng IA nãm 2019 

DEN 
 S6:AO4 

Chuyefll__.LlU-Thê nhn dixçic Cong van s 186 1/SXD-QLHT ngày 11/11/20 19 cUa Sâ 
Xây dirng tinh Quãng Nam ye vic thâm dnh dtr an dâu tix xây dtmg nhà 6' Khu do 
thj Home Land Paradise Village tai  Do thj mâi Din Nam - Din Ng9c ciia Cong ty 
cô phân Dâu tir và Phát triên do th Dana Home Land tai  thj xã Din Bàn, tinh 
Quãng Nam, Ciic Thuê có kiên nhu sau: 

- CAn cCr phii hic I Danh m1Ic ngành ngh iru dãi du lit và phit lic II Danh 
m'tic dja bàn ixu dãi dâu lit ban hành kern theo Nghj djnh so 118/201 5/ND-CP ngày 
12/11/20 15 cña Chinh phü thI Du an dâu tix xây dirng nhà 6' Khu do thj Home Land 
Paradise Village khOng thuOc  danh m1ic ngành, nghê uu dãi dau lit, dông th6'i dâu 
lit tai thj xã Din Bàn không thuc danh mic dja bàn iru dãi dâu tix. 

- Tai Diu 13 Nghj djnh s 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phü 
quy djnh ye thu nh.p tr chuyên nhuqng bat dng san nhix sau: 

"Thu nh.p lit chuyn nhuçmg bt dng san bao gm thu nhp lit chuy 
quyên sü dting dat, chuyên nhucmg quyên thuê dat; thu nhp lit cho thuê 1a  dat c 
doanh nghip kinh doanh bat dng San theo quy djnh cüa pháp lut ye dat d 
không phân bit có hay không có kêt câu ha tang, cong trinh kiên true gAn lien vâ 
dat; thu nhp tir chuyên nhixqng nhà, cong trmnh xây dçrng gAll lien v6'i dat dai, kê 
Ca các tài san gän lien vOi nhà, cong trinh xây drng do không phan bit có hay 
không có chuyên nhuqng quyên sir diing dat, chuyên nhuçing quyên thuê dat; thu 
nh.p lit chuyên nhrrçing các tài san khác gAn lien vâi dat dai." 

CAn cü quy djnh nêu trên: 

1. Tin thuê dt: Không thuôc truitng hccp ducic huâng uu dãi dâu lit. 

2. Thu thu nhp doanh nghip: Can cü h sci dAng k' du tu', thI Dix an 
dâu lit xây dirng nhà 6' Khu do thj Home Land Paradise Village cUa Cong ty eô 
phânDâu tu và Phát triên dO thj Dana Home Land thuc dci an dâu lii ha tang, 
chuyên nhung bat dng san (dat) nên Cong ty không thuc thuc truitng hp 
dtxqc hithng mi dãi thuê thu nhp doanh nghip theo quy dijnh tai  Diem a, Khoàn 2, 
Diêu 19 Nghj djnh so 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa Chinh phU. 

3. T chfrc quãn l kê khai, np thuê: 

Ngày 09/02/20 18, UBND tinh Quàng Nam ban hành Cong van s 
799/UBND-KTTH ye vic thirc hin nghia vii däng k, kê khai, np thuê tai  tinh 
Quãng Narn dôi yài chü dâu lix các dci an có sr ing dat, các doanh nghip có co 
sâ san xuât kinh doanh (bao gôm thuo'ng mai,  du ljch, nOng nghip, cong nghip, 
khai khoáng, kinh doanh bat dng san yà dir an trong các khu cong nghip,...). 

KInh gri: Sâ Xây dirng tinh Quãng Nam. 

CUC TH 
TIN} 

QUANG 



Qua theo dOi, hin nay trên dja bàn tinh Quãng Nam có Chi nhánh Cong ty 
cô phân Dâu tu Va Phát triên do thj Dana Home Land ti Hi An (ma so thuê: 
0401848799-001, dja chi trii. s&: To 8, thôn TrãngKèo, xä Cam Ha, thành phô Hi 
An, tinh Quãng Nam do Chi cic Thuê thành phô HOi  An quãn 1) däng kr kinh 
doanh ngày 05/4/20 18, do Cong ty cô phân Dâu ti.r và Phát triên do thj Dana Home 
Land (ma s thuê: 0401848799) là don vj chU quãn. Tir khi thành 1p den nay, Chi 
nhánh Cong ty c phân Dâu tu và Phát triên do thj Dana Home Land tai  Hi An 
chi kê khai np l phi mon bài hang näm, kê khai thuê giá ti-j gia tang hang qu 
không phát sinh doanh thu, so tiên thuê phài np và so thuê dâu vào con khâu tr. 

Tai Diem c, Khoãn 1, Diu 11 Thông tu s 156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013 cüa B Tài chInh, quy djnh: "...Dôivó'i tru'àng hcip ngu'ài nc5p thuê có 
d,r an kinh doanh bat dng san & dja phwing cap tinh khác ncti ngit&i nç5p thuê có 
tru s& chInh, có thành lçp dctn vj trrc thu(5c (chi nhánh, Ban quán lj dy' an...) thI 
ngzthi n5p thuê phái thy'c hin dàngk thuê và n5p thuê theo phwo'ng pháp kháu 
tnt dôi vó'i hogt d5ng kinh doanhbát d5ng san vó'i cc' quan thuê dja phu'cing no'i 
phát sinh hogt d(5ng kinh doanh bat d5ng san ". 

Tai Dim a và Dim c, Khoàn 5, Diu 12 Thông liz s6 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013 cüa Bt Tài chinh, quy djnh: 

"a)... Trwông hçp doanh nghip có try s& chInh tgi tinh, thành pM nay nhung 
có hogt d5ng chuye'n nhwcing Mt d5ng san tgi tinh, thành pM khác thI np h scr 
khai thuê' tgi Cyc Thué' hoc Chi cyc Thul do Cyc tricói-zg Cyc Thul ncri phát sinh 
hogt dç5ng chuyn nhu'cxng Mt dc5ng san quyé't djnh. 

c) Di vó'i doanh nghip phát sinh thu'&ng xuyên hogt dng chuyn nhirqng 
Mt dç5ng san thy'c hin khai thul thu nh2p doanh nghip tgm tInh hang qu. Doanh 
nghip phát sinh thw&ng xuyên hogt d5ng chuj4n nhwcrng Mt dç5ng san là doanh 
nghip có ch&c náng kinh doanh Mt d5ng san." 

Can cir nhü'ng quy djnh nêu trên, tru&ng hçxp Cong ty c phn Du tu và Phát 
trin do thj Dana Home Land thirc hin dtr an kinh doanh bt dng san trên dja bàn 
tinh Quáng Nam có don vj trrc thuc tai  Quàng Nam thi: 

a. Thu giá frj gia tang: Cong ty c ph.n Du liz và Phát trin do thj Dana 
Home Land phài thirc hin dàng k time và np thuê GTGT theo phuong pháp 
khâu trü' vi Ciic Thuê tinh Quãng Nam. 

b. Thu thu nhp doanh nghip: COng ty c pMn D.0 lix và Phát trin do thj 
Dana Home Land phài kê khai và np thuê thu nhp doanh nghip tm tInh hang 
qu theo quy djnh vài thuê suât thuê TNDN hin hành là 20% (quy djnh tui Khoàn 
2 Diêu 17 Thông tir sO 78/2014/TT-BTC) tai  Ciic Thuê tinh Quàng Nam. 

Civic Thus tinh Quãng Nam d nghj Si Xây dirng tinh Quâng Nam báo cáo 
UBND tinh Quáng Nam và hithng dan Cong ty cô phân Dâu liz và Phát triên do thj 
Dana Home Land hoàn tat các thu tic thành 1p Doanh nghip tai  tinh Quàng Nam 
hoc chuyên giao quyên quãn 1' thirc hin Dir an trên cho Chi nhánh dé dâu lix, 
hot dng kinh doanh bat dng san theo quy djnh cüa pháp luat  hin hành. 



Cic Thu thông tin d Sâ Xây dirng tinh Quãng Nam tham khão thirc hin./. Rt.t/ 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Lixu: VT, NVDT (2b). 

CUC TRU?YNG 





 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

          Số:  2371  /UBND          Điện Bàn, ngày   28  tháng    11    năm 2019 
 

V/v ý kiến chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở: Khu đô thị Home Land Paradise 

Village tại đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 
 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
  

Thực hiện Công văn số 1861/SXD-QLHT ngày 11/11/2019 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 nhà ở KĐT Home Land Paradise Village tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc. Sau khi xem xét Báo cáo số 235/BC-QLĐT ngày 26/11/2019 của Phòng 

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

dựng nhà ở Khu đô thị Home Land Paradise Village; 

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

1/ Tình hình triển khai dự án: Dự án Khu đô thị Home Land Paradise 

Village, có tổng diện tích khoảng 27,9585ha; Hiện nay, đã thực hiện GPMB sạch 

được khoảng 27,8385ha , còn lại 0,12ha đang tiếp tục thực hiện GPMB; dự án 

đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án để triển khai thi công.  

2/ Sự phù hợp quy hoạch: Dự án Khu đô thị Home Land Paradise Village 

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc phù hợp với định hướng phát triển đô thị 

của địa phương và 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; đồng thời dự án 

này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết 

định số 3477QĐ-UBND ngày 01/11/2019. Dự án cơ bản đảm bảo kết nối hạ tầng 

kỹ thuật với các khu vực lân cận. 

3/ Nội dung đề xuất chấp thuận chủ trương dự án của Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển đô thị Dana Home Land phù hợp với các chỉ tiêu về đất đai, hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477QĐ-UBND ngày 01/11/2019. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana 

Home Land triển khai các bước tiếp theo, UBND thi xã kiến nghị Sở Xây dựng 

xem xét, tham mưu cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên. 

 Trân trọng ! 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

Nguyễn Đạt 



 

 

                      









UBND TINH QUANG NAM 
SO TAI CHiNH 

SO: SAO /STC-DT 

V/v gop y chu truong clAu tu du an 
dau hr xay dung Khu do thi Home 
Land Paradise village tai Do thi 
moi Dien Nam — Dien Ngoc 

CONG HOA xA.  HOI CHU NGHIA VIFT NAM 
Doc 14p - Tir do - H4nh phtic 

Quang Nam, ngay c24  thcing AN nam 2019 

Kinh 	Xay dung tinh Quang Nam. 

Sa Tai chinh nhdsn dugc Cong van se' 1861/SXD-QLHT ngay 
11/11/2019 cna So. Xay dung tinh Quang Nam ve viec de nghi tham gia3"Tkien 
chap thudn chu truang dau tu du an dau tu xay dcmg nha a Khu do thi Home 
Land Paradise village tai Do thi mai Dien Nam — Dien Ng9c. 

Nay, Sa Tai chinh coy kien nhu sau: 

1. Nghia vu tai chinh cua chu dau tu cu (Cong ty TNHH Chi Thanh): 

- Cong ty TNHH Chi Thanh chua hoan thanh nglila vu tai chinh ve dat 
dai del vai du an Khu do thi so 6 tai Do thi mod Dien Nam — Dien Ng9c, cu 
the: Theo Quyet dinh so 3494/QD-UBND ngay 19/9/2005 va Quyet dinh so 
2580/QD-UBND ngay 17/8/2011 ciia UBND tinh thi tong so tien sir dung 
ddt tam tinh phai nep dm du an nay la: 38.027.739.000 deng, twang Ung vai 
dien tich cua du an dugc giao la: 53,8ha; so tien Cong ty TNHH Chi Thanh 
da nep la: 1.289.351.426 ding (nOp dam 2011), con ng tam tinh: 
32.336.073.000 dong. 

- Theo quy dinh thi don vi phai nep,toan be tien,  sir dung dat,tren day 
vao NSNN trong ndm dau sau khi co Quyet dinh thu tien sir dung dat dm du 
an. Khi co thay doi quy hoach chi fi let 1/500 thi phai trinh phe duyet lai tien 
sir dung dat phai nep oh du an. Ngay 17/11/2016, UBND tinh ban hanh 
Quyet dinh so 4081/QD-UBND ve viec thu hoi dat do vi pham ye phap ludt 
dat dai cua Cling ty TNHH Chi Thanh tai Khu do thi so 6 thuec Khu do thi 
mai Dien Nam — Dien Ng9c, dien tich thu hoi la 22,452ha. Nhu vdy, vai 
dien tich dat con lai (31,,349ha) sau khi UBND tinh thu hei, Cong ty phai 
ldp lai phuang gid dat de trinh UBND tinh phe duyet lai mirc thu tien sir 
dung dat cua du an nay. Theo gid thi trueng thai diem hien nay thi mire thu 
den sir dung dat Khu do thi so 6, doi vai dien tich dat con lai cua Cong ty 
TNHH Chi Thanh se len han rat nhieu so vai mire ng tam tinh ten day. 

Sau khi ,chuyen giao met phan dien tich 	Khu do thi se 6 cho COng 
ty CO phan Dau tu va phat trien do thi Dana Home Land, Cong ty TNHH Chi 
Thanh phai trinh lai phuang an gia dat cua dien tich dat con lai (khoang 
3,389ha) de trinh UBND tinh phe duyet theo quy 



2. Doi vbt phan dien tich chuyen giao tir Cong ty TNHH Chi Thanh 
cho C8ng ty co phAn DAu tu va Phat trien do thi Dana Home Land la 
27,96ha (Cong van so 313/UBND-KTN ngay 15/01/2019 cua UBND tinh), 
can phai thuc hien cac not dung sau: 

- Xac dinh chi phi &A dAu tu teen &At: Tren phAn dien tich dAt chuyen 
giao gift 02 COng ty tren day thi can phai xac dinh rO,chi phi da. dau tu vao 
dat: Chi phi giai ph6ng mat bang va chi phi san n'en (nett co). 

- Chu (tau tu mat c6 trach nhiem trinh cap c6 tham quyen xac dinh lai 
nghia vu tai chinh dot vo t ngan sach Nha nuoc tren phan dien tich dat dugc 
chuyen giao (27,96ha) theo Quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet 1/500 
da dugc UBND tinh phe duyet. 

3. Lien quan ve thuc hien nghia vu ve tai chinh, thue va cac nghia vu 
khac theo dung quy dinh theo Cling van so 313/UBND-KTN ngay 
15/01/2019: 

a) Ve huang dAn Nha clan tu xac dinh gia dAt cu the tham muu UBND 
tinh chi dao, giai quyet: la thuc trach nhiem cua So• Tai nguyen va Mot 
trueng - not dung nay dugc UBND tinh quy dinh tai Diem d Khoan 1 Dieu 
12 Quyet dinh se) 3972/QD-UBND ngay 28/12/2018 dm UBND tinh Ban 
hanh Quy dinh trinh tu, thu tuc xac dinh gia dat cu the ten dia ban tinh 
Quang Nam. 

b) Hi) so va quy trinh trinh gia d'At cu the, mirc thu tien sir dung dat d6i 
voi truang hop nay, Chi) dau tu thuc hien theo dung quy dinh tai Dieu 9 
Quyet dinh so 3972/QD-UBND ngay 28/12/2018 dm UBND tinh Ban hanh 
Quy dinh trinh tu, thu tuc xac dinh gia &At cu the teen dia ban tinh Quang 
Nam. 

c) Trach nhiem cua SO. Tai chinh trong viec thgc hien nghia vu tai chinh 
cua Nha dau tu khi dugc Nha,nuac giao dat thuc hien du an: la co quan 
thuong trtrc, giup 	dong tham dinh gia dat cu the tinh tiep nhan ho so 
phuong an gia dat cu the, phuong an mirc thu tien sir dung dat do SO Tai  
nguyen va Moi truang trinh, chuan bi not dung, to chirc hgp HOi &mg de 
tham dinh phuong an gia dat va ban hanh van ban tharn dinh cita HOi &Ong 
tham dinh gia dat theo quy dinh 	dung nay dugc quy dinh tai Diem b 
Khoan 2 Dieu 12 Quyet dinh so 3972/QD-UBND ngay 28/12/2018 dm 
UBND tinh Ban bath Quy dinh trinh tu, thit tuc xac dinh gia dat cu the ten 
dia ban tinh Quang Nam. 

* Den nay, So Tai chinh (ca quan thuong truc cua HOi d'Ong tham dinh 
gia dat cu the cua tinh) chua nhan dugc Van ban de nghi cua SO.  Tai nguyen 
va MCI trueng ye dien tich (khoang 27,96 ha) ma Cong ty 'TNHH Chi Thanh 
chuyen giao quyen va nghia vu doi cho Cong ty CP Dau tu va Phat tri'en do 
thi Dana Home Land de tiep tuc dal tu xasy chmg hoan thief' du an theo quy 

2 



hoach dtrgc duyet (theo diem b tai Ong van so 313/UBND-KTN ngay 
15/01/2019 cua UBND tinh). 

4. Lien quan den viec chuy6n giao mot phan Khu do thi s9 6, Sa Tai 
chinh da c6 Cong van so 2828/STC-GCS ngay 28/11/2018 giri Xay dtmg 
(Pho to Cong van so 2828/STC-GCS dinh kem). 

5. Dtr an Khu do till Home Land Paradise village tai Do thi moi Dien Nam 
— Dien Ng9c (di'eu chinh tir phan dien tich 27,96ha thu9c dtr an Khu do thi so 
6) (lucre UBND tinh phe duyet Quy hoach chi ti ldt va ban hanh Quy dinh 
quan 1y xay dung theo d9 an Quy hoach chi tilt xay dung (1/500) (tat Quyk 

dinh so 3477/QD-UBND ngay 01/11/2019), do dien tich do thi > 10ha, theo 
quy dinh dtr an phai coy kiln cua HDND tnr6c khi chap thuan dau tu. 

Theo chirc nang va nhiem v9, SO Tai chinh se tham gia trong H9i d9ng 
tham dinh gia dat c9 the d'e' xac dinh nghia v9 tai chinh cua dtr an theo quy 
dinh caa Luat Dat dai nam 2013. 

\Tay, Se( Tai chinh coy kiln teen, So Xay dtmg nghien dm, xix VT./. 

KT. GIAM DOC 
AM DOC 

Noi nhiin: 
- Nhtr ten; 
- Ltru: VT, DT.iicsgt— 
(D \A Thang2019 \Vanar72019 \Cong van gop y 
Khu do thi Home Land Paradise village doc) 
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