
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1085  /TTr-UBND        Quảng Nam, ngày   04  tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

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

dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2), phường Tân Thạnh, 

thành phố Tam Kỳ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

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;  

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 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Nhà ở; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 3203/UBND-KTN ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, thành phố 

Tam Kỳ; 

Căn cứ Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 3); 

Theo Quyết định số 7905/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND thành 

phố Tam Kỳ phê duyệt và Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 

của UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc thành phố Tam Kỳ; 

Xét Tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây 

Bắc (giai đoạn 2), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ để tổ chức lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 06/TTr-SXD ngày 

17/02/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX cho ý kiến trước khi 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 

2), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án, như sau: 

1. Tên dự án: Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2), phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ.                               
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2. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn bỏ vốn đầu tư 

và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định. 

Về hình thức tổ chức lựa chọn chủ đầu tư: 

+ Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai: UBND 

thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy định làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất (nếu có). 

+ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Trong trường hợp Nhà nước chưa có 

điều kiện bố trí ngân sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch 

để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; UBND thành phố Tam Kỳ báo cáo 

UBND tỉnh thống nhất nội dung này trước khi lựa chọn nhà đầu tư. 

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

đô thị kiểu mẫu nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 

1/500 được phê duyệt; phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công 

trình công cộng theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở. 

4. Địa điểm xây dựng: Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. 

5. Quy mô, diện tích sử dụng đất của dự án: 

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình thương 

mại dịch vụ hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt; bao gồm các hạng mục: 

San nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng; 

hoàn thiện hệ thống cây xanh, vỉa hè và các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu 

khác trong phạm vi dự án; 

- Xây dựng nhà ở thương mại tại các trục đường cảnh quan theo quy 

hoạch được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt tại Quyết định số 7905/QĐ-

UBND ngày 08/6/2017 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 

2279/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 (Tuyến đường trục Đông Tây có lộ giới 

quản lý 36,0 m từ Quốc lộ 1A đi vùng Đông thành phố Tam Kỳ); 

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu vực được cấp thẩm 

quyền cho phép, khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Diện tích sử dụng đất của dự án: Khoảng 29,2 ha. 

- Cơ cấu sử dụng đất: 

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

I Đất ở     85.307,6  29,21 

1 Đất ở chỉnh trang                -   - 

2 Đất nhà ở xã hội                -   - 

3 Đất tái định cư                -   - 

4 Phân lô      85.307,6  29,21 

4.1 Đất chia lô    32.761,5  11,22 
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Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

4.2 Đất biệt thự    52.546,1  17,99 

II Đất công công - TMDV     16.436,6  5,63 

1 Đất công cộng      14.337,5  4,91 

1.1 Trường tiểu học    11.919,6  4,08 

1.2 Công cộng khác      2.417,9  0,83 

2 Đất thương mại dịch vụ        2.099,1  0,72 

III Đất cây xanh - mặt nước     98.821,8  33,84 

IV Đất hạ tầng kỹ thuật     91.480,7  31,32 

  TỔNG CỘNG   292.046,7  100,00 

6. Ranh giới sử dụng đất: 

+ Phía Đông Nam: Giáp khu tái định cư ADB; 

+ Phía Đông Bắc: Giáp sông Bàn Thạch; 

+ Phía Tây Nam: Giáp dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1); 

+ Phía Tây Bắc: Giáp huyện Phú Ninh. 

Quy mô, ranh giới sử dụng đất của dự án không bao gồm: Đường dẫn 

cầu đi vùng Đông thành phố Tam Kỳ (Từ nút N18A - N58) thực hiện theo 

đầu tư công công trình cầu; tuyến Kè sông Bàn Thạch. 

7. Tính pháp lý của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự 

án phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND thành phố 

Tam Kỳ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 

16/4/2019; phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và phê duyệt sửa đổi một số nội 

dung tại Quyết định số Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/9/2018. 

8. Quy mô dân số: Khoảng 2.000 người. 

9. Mật độ xây dựng; hệ số sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết xây 

dựng đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt tại Quyết định số 

7905/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết 

định số 2279/QĐ-UBND ngày 16/4/2019. 

10. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  

- Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 600 tỷ đồng, bao gồm: Đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật khoảng 238 tỷ đồng; đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 88 tỷ đồng; 

đầu tư công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng bình quân khoảng 

143 tỷ đồng; đầu tư nhà ở thương mại bình quân khoảng 131 tỷ đồng. Đây là 

tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến để nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo tham 

gia đầu tư và chỉ làm cơ sở xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tổ 

chức sơ tuyển nhà đầu tư; 
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- Tổng mức đầu tư, các thông số m1, m2, m3 cụ thể được xác định khi 

lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên cơ sở hồ sơ 

thiết kế sơ bộ; đơn giá, định mức; suất vốn đầu tư. 

12. Thời gian và tiến độ thực hiện: 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 04 năm, từ 2020 - 2024. Trong đó thời 

gian đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2,5 năm. Các mốc tiến độ cụ thể được 

xác định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được thỏa thuận trong cam 

kết thực hiện dự án tại hợp đồng. 

13. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án: 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo quy hoạch được phê 

duyệt, chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động đầu tư, xây 

dựng và kinh doanh bất động sản; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước 

theo quy định; 

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các pháp luật liên 

quan. 

14. Trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan liên 

quan: 

- UBND thành phố Tam Kỳ, UBND phường Tân Thạnh và các Sở, 

ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, quản lý, giám sát quá 

trình thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo theo các quy định của pháp 

luật. 

- Sở Xây dựng: 

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đấu thầu; 

+ Chủ trì tổ chức xác định giá trị m1, m2, m3 làm cơ sở trình thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Nhà 

đầu tư trúng thầu hoàn trả chi phí lựa chọn nhà đầu tư và chi phí này được xác 

định trong tổng mức đầu tư dự án. 

- Các Sở, ngành liên quan: Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn 

nhà đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ. 

- UBND thành phố Tam Kỳ: Chỉ đạo hoặc phối hợp với Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng làm cơ sở lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu lựa chọn nhà đầu tư. 

15. Những nội dung khác có liên quan: 

a) Nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp khác do nhà đầu tư 

huy động; 
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- Nhà đầu tư nộp ngân sách Nhà nước số tiền tối thiểu (m3) khi trúng 

thầu (Được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu) và nộp tiền sử dụng 

đất cho Nhà nước sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí hợp lý theo quy định 

(Thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp 

luật đất đai). 

b) Phương thức đầu tư và phương án tiêu thụ sản phẩm: 

* Công trình nhà ở: 

- Nhà ở thương mại: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để bán 

đảm bảo theo thiết kế đô thị được duyệt tại các trục đường cảnh quan theo 

quy hoạch được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt (Tuyến đường trục 

Đông Tây có lộ giới quản lý 36,0 m từ Quốc lộ 1A đi vùng Đông thành phố 

Tam Kỳ). Trong đó: Số căn nhà ở thương mại: 48 căn; diện tích sàn bình 

quân: 18.800 m2 sàn; 

- Nhà ở xã hội: Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (Diện tích 50.461 m2) đã 

bố trí tại Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) theo quy hoạch chi tiết 

xây dựng 1/500 được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt. Sở Xây dựng 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về 

nhà ở xã hội cho cả hai giai đoạn (Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thuộc khu đô thị 

kiểu mẫu Tây Bắc theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt); 

- Nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây 

dựng nhà ở tại khu vực được cấp thẩm quyền cho phép (Trừ khu vực bắt buộc 

chủ đầu tư phải xây dựng nhà ở), sau khi được Sở Xây dựng thông báo về kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác 

nhận đủ điều kiện cho phép theo quy định; 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; 

- Nhà ở tái định cư: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành đầu tư đồng 

bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; giao quỹ đất cho địa phương bố trí tái 

định cư theo phương án tái định cư được phê duyệt. 

* Công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng: 

- Nhà đầu tư đầu tư các công trình thương mại dịch vụ, công trình công 

cộng (Trường tiểu học, công cộng khác) theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 

1/500 được duyệt. Quy mô, công suất, quy phạm kỹ thuật áp dụng các công 

trình này được xác định trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; 

- Việc triển khai các công trình này theo quy định pháp luật về xây dựng 

và các pháp luật khác liên quan; 

- Trường hợp công trình công cộng (Trường tiểu học, công cộng khác) 

do Nhà nước đầu tư theo kế hoạch đầu tư công (nếu có): UBND thành phố 
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Tam Kỳ đề xuất kế hoạch đầu tư công báo cáo UBND tỉnh thống nhất thực 

hiện theo pháp luật đầu tư công. 

* Các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Hệ thống giao thông; hệ 

thống cấp nước; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ thống điện 

chiếu sáng; cây xanh đồng bộ trong dự án. Sau khi nhà đầu tư xây dựng hoàn 

thành, tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý, khai thác, 

vận hành theo quy định. 

Kính đề nghị HĐND tỉnh khóa IX thống nhất chấp thuận để UBND tỉnh chỉ 

đạo triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN và MT, 

KH và ĐT, TC; 

- UBND thành phố Tam Kỳ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\TTr HĐND tinh cho y kien ve chap thuan 

CTĐT KDT Kieu mau Tây Bắc (gđ2), Tan Thanh, Tam Ky.doc) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  

 

  

 

Huỳnh Khánh Toàn 

 



















UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO TAM KY lJôc lap  - Tu' do - Hanh Phñc 
So: j /TTr-UBND Tam Kj), ngày thángJ nám 2019 

T TR!NH 
Be nghi chp thun chil truo'ng du tu' dir an Khu d thj kiu mu Tây Bc 

(giai don 2), phu'ô'ng Tan ThinIi, thãnh phô Tam Ki 

i XAY DNGIINH QUANG NAM  

1L11T  s&LOO 
UIlNgàyO

Chuyn  

d ti chü'c hya chon nhà du tir thu'c hiên du' an 

KInh gui: 
- Uy ban nhân dan tinh Quáng Nam; 
- S Xây dirng. 

Can cr Lut Nhà ngày 25 tháng 11 näm 2014; 

Can cir Ngh djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü quy 
dinh chi tit và humg dn thi hành mt so diêu cüa Lust  Nba ; 

Can cir Thông ttr so 19/2016/Yf-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây dirng 
hithng dn thuc hiên môt s nôi dung cüa Lut Nhà a và Nghj djnh so 
99/20151ND-CP cUa ChInh phü quy djnh chi tit và huó'ng dn thi hành rnt so 
diu cüa Lut Nhà a;  

Can cir Quyêt djnh s 2434/QD-UBND ngày 01/8/2019 cüa UBND tinh 
ban hành Quy dinh huOng dn thuc hin dir an du flr xây dxng nhà &; 

Can cir Quyt djnh s 2435/QD-UBND ngày 01/8/2019 cña UBND tinh 
ban hành huàng dn tm thi trInh tr thu tiic 1ira ch9n nhà du tu thii'c hin di.x 
an du tu có str dçing dt trén dja bàn tinh; 

Can cir Cong van s 3203/UBND-IKTN ngày 26/6/20 17 cüa UBND tinh ye 
vic lira ch9n chü du tu dir an Khu do thj kiu mu Tây Bàc, Tam K5'; 

Can cir Quyt djnh s 355 1/QD-UBND ngày 26/11/2018 cia UBND tinh 
phê duyêt danh muc du an du tu có si:r ding dt cong b hja ch9n nhà dâu tu' 
trên dja bàn tinh Quàng Narn (dçrt 3); 

Can cir Quyt djnh s 7905/QD-UBND ngày 08/6/20 17 cüa UBND thành 
pho Tarn KS' phê duyt Quy ho?ch chi tiêt t5' 1 1/5 00 Khu do thj kiu mu Tây 
Bäc thàrih ph Tarn KS',  tinh Quàng Nam; 

Can cr Quyt djnh sO 2279/QD-UBND ngày 16/4/2019 cüa UBND thành 
phô Tairi K5' phé duyt diêu chinh Quy hoich chi tiêt t5' 1 1/5 00 Khu do thj kiu 
rnâu Tây Bc thành ph Tarn K5', tinh Quãng Nam; 

Khu do thi kiu mu Tây Bc thành ph Tarn K5' ducc UBND thânh phO 
Tarn K5r phé duyt quy hoach chi tiêt xây d'ng 1/500 vó'i quy mO 76ha. Dr an 
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Khu do thj kiu mu Tây B.c giai doan 1 (quy mô 46,9ha) duoc UBND tinh 
chap thuân chü trwmg du tu tai van bàn s 3757/UBND-KTN ngày 10/7/2018, 
diu chinh chp thuân chü truong du tu tai  van bàn s 2990/L}BND-KTN ngày 
29/5/2019; dn nay giai don 1 dang trin khai thirc hin các thu tiic dâu tu xây 
dirng, dn bU giãi phOng rnt bang. 

D du tu dng b ht tng k' thut, ha thng xã hi cüa Khu do thi kiu rnu 
Tây B&c dà throc UBND thành ph Tarn KS'  phê duyt quy hoach  chi tiêt; trng 
buóc hoàn thiên ha tng k thut do thj; trên Co so' danh mic dir an sir dung dat 
dã du'çc UBND tinh phê duyt tai  Quyk djnh so 355 1/QD-UBND ngây 
26/11/20 18 và cac quy dinh thuc hiên dir an du tu duc UBND tinh phê duyt 
tai Quy& dinh s 24341QD-UBND ngày 01/8/2019, s 2435/QD-UBND ngây 
01/8/2019 cüa UBND tinh, UBND thành phô Tam K5' kInh dê nghj UBND tinh, 
SO' Xây dirng quan tarn, chp thun chü tru'ong du tu' dir an Khu dO thj kiu 
rnu Tây Bc (giai doan 2), phurng Tan Thanh, thành ph Tarn KS',vó'i  ni dung 
nhusau: 

1. Ten dir an: Khu do thj kiu rnu Tây Bc (giai doan 2), phu'ô'ng Tan 
Thanh, thành phô Tarn K5'. 

2. HInh thá'c du tir: Thông qua hinh thtrc 1ira ch9n nhà du tu'; nhà du tu' 
bO vn du tu và th chü'c thuc hiên nhirn vi1 chü du tu theo quy djnh. 

3. Miic tiêu du tir: Du tu dng b ha tng k' thu.t, ha thng xà hi khu do 
thi kiu rnu nhm kt ni ha thng dng bô khu virc theo quy hoach chi tiêt 
1/5 00 duoc phê duyt; phát trin nhà i theo quy hoach chi tit, thit ké nhà i. 

4. Dja dim xây dirng: phithng Tan Thanh, thành ph Tarn KS'. 

5. Quy mô, din tIch sfr dting dt cüa dtj' an: 

- Xây drng h thng h tang kS'  thut, ha tng xã hi hoàn chinh theo quy 
hoach d.roc duyêt, pham vi sir dung dt 29,2ha. Bao gôrn các hng rntc: san 
nn, dung giao thông, cp diên, cp rnthc, thoát nuc, din chiu sang; hoàn 
thin he thng cay xanh, via he và các hang rniic ha thng xã hi thit yêu khác 
trong pham vi dir an; 

- Xây dirng nhà & thixo'ng mai tai các triic du&ng cânh quan theo quy hoach 
du'qc UBND thành ph Tam K5T phê duyt (Quyt djnh so 7905/QD-UBND 
ngây 08/6/2017, s 2279/QD-UBND ngày 16/4/2019). 

- Chuyn quyn sir ding dt tai  các khu virc du'gc cp thrn quyM cho 
phép, khi darn bào các diu kin quy djnh tai  Diêu 41, Nghj djnh s 
43/201 4/ND-CP. 

- Diên tIch sir diing dt cüa dir an: 29,2ha. 

- Co cu sir diing dat: 





Stt Loti dt Diên tich (m2) T3' lê (%) 

I Dat a 85.307,6 29,2 1 

1 Dt c chinh trang - - 

2 Dtnhàâxàhôi - - 

3 Dttáidjnhcu - - 

4 Phân lô 85.307,6 29,2 1 

4.1 Dâtchialô 32.761,5 11,22 

4.2 Dâtbiêtthir 52.546,1 17,99 

II Dt cong cong - TMDV 16.43 6,6 5,63 

1 Dâtcongcng 14.337,5 4,91 

1.1 TruOngtiuhçc 11.919,6 4,08 

1.2 Congcngkhác 2.417,9 0,83 

2 Dt thuang rnai djch vii 2.099,1 0,72 

III DAtcâyxanh-mttnuâc 98.821,8 33,84 

IV Dt ha tang k thut 91.480,7 31,32 

TONG CONG 292.046,7 100,00 

6. Ranh gió'i sfr diing dt: 

- PhIa Dông Nam: Giáp khu tái djnh Cu ADB; 

- PhIa Dông Btc: Giáp song Bàn Thach; 

- PhIa Tây Nam: Giáp dir an Khu do thj kiu rnâu Tây Bäc (giai doan 1); 

- PhIa Tây B.c: Giáp huyn Phii Ninh. 

7. TInh pháp I cüa ho so' d nghj chap thun chü trurng du tu: Dir an 

dã duc Uy ban nhân dan thành ph Tam KST phê duyt quy hoch chi ti& xây 
dung, UBND tinh phê duyêt danh muc du an d.0 tu có sü' dung dat cOng bô 1a 
chon nhà du tu (co ban sao các Quyé't djnh gii kern theo). 

8. Quy mô dan s& Khoãng 2.000 ngui. 

9. Mt dI xây dtyng; H s sir diing dat: theo quy hoch chi tit xay dirng 

du'cic UBND thành ph Tam KS'  phê duyt tai  Quyt djnh so 7905/QD-UBND 
ngày 08/6/20 17, s 2279/QD-UBND ngày 16/4/20 19. 

10. Dir kin tng mile du tir cüa dty an: dixçc xác djnh tai  buóc thu tc 
1p h so rni sa tuyn thirc hin dir an. 

12. Thbi gian va tin dO thtrc hin: Thai gian thirc hin dir an 4 näm, tir 
2020 - 2024. Trong dO thai gian dâu tu xay dirng ha tng kr thut 2,5 nàm. 

13. Trách nhjêm cüa chñ dâu tir dôi vói dir an: Chu du tu có trách 
nhiêm thuc hiên du an theo quy hoach duqc phê duyt, chap hành các quy dlnh 
cOa Nhà. nuó'c trong hoat  dng du tu, xây dirng và kinh doanh bt dng san; 
thirc hiri các nghia v di vó'i nhà nuac theo quy djnh. 
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TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

14. Trách nhim cfla chInh quyên dla  phuong vã các co quan lien 
quan: TJBND thành phô Tam KS',  UBND phuô'ng Tan Thnh và các S&, Ngành 
có lien quan theo chirc näng nhim vi.i thirc hin phi hop, quán 1, giárn sat qua 
trInh thuc hiên du an cña nhà du tu, darn báo theo các quy djnh cüa Pháp 1ut. 

15. Nhfrng ni dung khãc có lien quan 

15.1. Nguôn von dâu tu: 

- Ngun vn cüa nhà du tu và ngun vn h9p pháp khác do nhà du tu' huy 
dng. 

- Nhà du tu np tiên sir diing dt cho nhà nuó'c sau khi cia kh.0 trü' các 
khoán chi phi hgp 1 theo quy djnh. 

15.2. Phucing thüc giao dt và chuyn nhuong quyn sü ding dat, din tIch 
dat các loai: 

- UBND tinh giao dt cho nba du tu trüng th.0 dçr an d thirc hin dir an 
sau khi thuc hiên xong phucing an bi thumg, h trg và tái djnh cu. 

- Nhà du tu' thrc hin du tu xây dirng nhà d ban hoc cho thuê, ho.c 
chuyn quyn si:r dung d.t cia duc du ti.r ha thng cho nguñ dan tix xây dii'ng 
nhà ó' theo quy dinh cüa pháp 1ut khi duçc cp có thrn quyn cho phép. 

Vic cp giy chirng nhn quyn si:r dung dt thirc hin theo quy djnh hin 
hành cüa Pháp 1ut. 

- Din tich dt xây dirng nhà xã hi: Không Co. Dã b trI qu dt xay 

dung nhà a xA hôi (diên tIch 50.46 1m2) tai Khu do thj kiêu mâu Tây Bäc (giai 
doin 1) theo quy hoach chi tit xây dirng 1/5 00 duçic UBND thành phô Tarn KS' 
phê duyet. 

15.3. Các cong trInh ha tng k thu.t chü du tu du'qc quãn 1 hoc phâi 
chuyn giao cho Nhà nirâc sau khi hoàn thành vic xay dirng: 

Các cOng trInh h tng kS'  thut gm: dirang giao thông (bao gm cà via 
he); h thng cp nuâc; h thng thoát nuc mua, thoát mxâc thai; h thng din 
chiêu sang; cay xanh; bãi d xe sau 1±1 nhà du ti.r xay dirng hoàn thành së bàn 
giao cho ca quan nhà nuóc quàn 1. 

KInh trInh UBND tinh, Sâ Xây dixng xern xét, chip thun chü truong du 
tu lam co s t chc 1ra ch9n chü du tu theo quy djnh 

No'i nhân: 
- NIir trén; 
- Các phông: QLDT, TN và MT, TC-KH; 
- UBND phu'ông Tan Thanh; 
- Lu'u: VT. 

D:irandi,th \KIE7NO/THI\I6ifDD cac xaphuong2O19\ 
531/iclngl 2-ubnd_qfdi_ c/n, imnong don in -KDTK/vITB-ianihanh.doc 







































































UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG NAM Dc Ip - Tij do - Hinh phñc 

S:J4'/QD-UBND Quang Nam, ngay6'tháng 11 näm 2018 

QUYET imii 
- -- __Phê duyêt danh muc dir an dâu ttr CO Sir dung dat cong bô Iu'a chon 

SXAYUU?NGT1NHQUANGNAha dan hr trên dia bàn tinh Quãng Nam nàm 2018 (Dot 3) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM 
'/' 

chuyn fl cu Luât fô chuc chrnh quyên dia phuang ngay 19/6/20 15, 
Can Cu Luat Du t ngày 26/11/2014; 
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013; 
Can cu Lut Du thu ngày 26/11/2013; 
Can cur Nghj djnh 30/2015/ND-CP ngày 17/3/20 15 cira ChInh phir quy 

dinh chi tiêt thi hânh môt so diêu cira Luât Dâu thâu ye kra chon nba dau tu; 
Xét d nghj cira S Xây dirng tai  Cong van s 1653/SXD-QLHT ngày 

09/11/20 18 và S Kê hoach và Dâu tu ti To trinh so 268/TTr-SKHDT ngày 
21/11/2018, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phé duyt danh imic di,r an du tu có sir dicing dt cong b 1ira 
chçn nhà dâu tu trén dja bàn tinh Quâng Nam nArn 2018 (dot 3) grn 01 du 
an, chi tiêt theo phii u ric dInh kern. 

Diêu 2. To chfrc thtrc hiên: 

1. SO K hoch và Du tu có trách nhim t chirc cong b danh min e dint 
an có sir diing dat dê linra  ch9n nhà dâu tu du'çc phê duyt ti Quyêt djnh nay 
trén h thng mng dâu thâu quôc gia; hithng dan các dan vj ducic giao lam 
ben mOi thâu tO chirc thlrtC hin hnra ch9n nhà dâu tu theo ding quy djnh hin 
hành. 

2. SO Xây dmg duc giao lam ben mOi thu có trách nhim trin khai 
thinrc hin các cong vic tiêp theo dê to chi'rc linra  ch9n nhà dâu tu thuc hin dirt 
an; chir dng phôi hçrp vOi UBND thành phô Tam va các SO, ngành có 
lien quan d hoàn thin thir tin e, diêu kin pháp l theo các quy djnh v du tu, 
xây drng, dat dai, quy djnh khác Co lien quan tri.thc khi to chirc dâu thâu lira 
chon nhà dâu tu. 

3. Các SO: Kê hoach và Dàu tu, Tài chInh, Tài nguyen và MOi truOng, 
Xây dimg và UBND thành phô Tam K' theo chirc näng, nhim vu dime giao 
phi hçp, cung cap thông tin dê to chirc thlrrc hin dâu thâu lira clion nhà dâu 
tix bão dam tiên d, hiu qua; dông thOi thirc hin các cong viêc thuôc thm 
quyên theo ding quy djnh. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
• CHU TICH 

HU T!CH 

uynh Khánh Toàn 

A Dieu 3. Chanh Van phong UBND trnh; Giam doe cac Sor: Ke hoich va 
Dâu tis, Tài chInh, Tài nguyen và Môi truông, Xây dirng; Chü tjch UBND 
thành phô Tam K, thU tru&ng các dan vj và cá nhân lien quan can cü Quyêt 
djnh thi hành. 

Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k.I. q 

Noin/zân: 
-NhuDiêu3; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- CPVP; 
- Luu: VT, KTFH, KTh. 

.I7fr. D.glQ.di,M2OIAPD drnh th. , d t. , 
.. tho,g d..t .kh., darn. ,,h d.tt,, I.,f 3 (JCDT T.yJkcgd2).dc) 
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Phii luc 
D! AN DAU TTf cO SIJ' DUNG DAT CONG BO LTJ'A CHQN NRA DAU TU' 

TREN D!A  BAN TINH QUNG NAM NAM 2018 (Dç%T 3) 
uyê't djnh so' 15321/QD- UBND ngày dI' /11/2018 cia UBND tinh Quáng Nam) 

TT 
* -._ 

es . ii Dja dim 
Din 
tIch 
(ha) 

Hin 
tqtng 

khu dat 

Chirc 
dat 

Quy hoch thrçrc phê duyt 
Co quan dé xuât 
(Ben mà'i thu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tng s: 01 dir an 

Thành ph Tam Ky: 01 dir an 

Dâu ti..r xay dirng riha ° 
Khu do thj kiêu mâu Tây 
Bc, thành pM Tam K' 
(giai doan 2) 

Phirô'ng 
Tan 

Thanh, 
thành pM 
Tam K' 

29,19 

Dtchua 
bôi 

thumg, 
giai 

phong 
mt bang 

Dt &, dt 
cong cong — 
thirong mai  
dch vi, dat 

cay xanh mat 
nuOc, dt ha 
tng k thu.t 

Quy hoach chi tit xây dçrng 
(1/500) Khu do thj kiêu mâu 
Tây BAc thành phô Tam KS, 
tinh Quãng Nam tai  Quyêt 
djnh s 7905/QD-UBND ngày 
08/6/2017 ca thành 
phô Tam Ki. 

S Xây dirng 
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   UBND TỈNH QUẢNG NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

     Số: 1928 /SKHĐT-QHTH               Quảng Nam, ngày  19 tháng 12 năm 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 2065/SXD-QLHT ngày 

11/12/2019 của Sở Xây dựng về việc góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ (giai 

đoạn 02); kèm theo Tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 04/12/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên 

để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; 

Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý 

kiến như sau: 

1. Cơ sở thực hiện dự án 

- 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; 

- 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;  

- Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2000) và ban hành quy định quản 

lý xây dựng Khu đô thị Tây Bắc tại thành phố Tam Kỳ; 

 - Quyết định số 7905/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND thành phố 

Tam Kỳ về phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ 

án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu 

tư trên địa bản tỉnh Quảng Nam (đợt 3); 

- Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị 

kiểu mẫu Tây Bắc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây 

Bắc, phường Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ (giai đoạn 02) 
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- Công văn số 3203/UBND-KTN ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, thành phố 

Tam Kỳ;  

 - Công văn số 109/HĐND-VP ngày 27/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam 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; 

- 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. 

2. Về ngành, nghề kinh doanh, năng lực tài chính của nhà đầu tư tham gia 

đấu thầu dự án 

- Ngành, nghề kinh doanh: Nhà đầu tư phải có tư cách pháp nhân, có ngành 

nghề kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810) về kinh doanh bất động sản; đồng 

thời phải đảm bảo điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy 

định tại Điều 3 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; 

 - Năng lực tài chính: Phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

3. Về một số ý kiến liên quan đến dự án 

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, phường Tân Thạnh, thành phố Tam 

Kỳ được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định 

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

số 7905/QĐ-UBND ngày 08/6/2017; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng (1/500) tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 với quy mô diện 

tích tổng thể 76,1ha gồm 02 giai đoạn. Giai đoạn 01 đã được UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 3757/UBND-KTN ngày 10/7/2018 với 

quy mô diện tích 46,9ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Bất động 

sản Tây Bắc; Diện tích còn lại của giai đoạn 02 là 29,2ha đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn 

nhà đầu tư trên địa bản tỉnh Quảng Nam (đợt 3) tại Quyết định số 3551/QĐ-

UBND ngày 26/11/2018. UBND thành phố Tam Kỳ có Tờ trình số 308/TTr-

UBND ngày 04/12/2019 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 

đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ (giai đoạn 02) 

để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; 

- Về lựa chọn chủ đầu tư: Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án 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 10 Luật kinh doanh bất động sản và Điều 21, Luật 

Nhà ở. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại 
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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 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;  

- Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50 ha 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; 

- Về xác định sơ bộ mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến và giá 

trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu m3: Xác định theo Điều 10 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; 

- Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại 

Công văn số 2065/SXD-QLHT ngày 11/12/2019 thì Khu đô thị kiểu mẫu Tây 

Bắc có quy mô tổng thể 76,1ha gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 01 đã bố trí quỹ đất 

xây dựng nhà ở xã hội là 15.850m2 (tương đương 20%) trong tổng diện tích quy 

hoạch 76,1ha tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 3757/UBND-KTN 

ngày 10/7/2018, đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, xét thấy đây là dự án thực hiện 02 giai 

đoạn và đã lựa chọn chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 01 diện tích 46,9ha là Công ty 

Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc đang triển khai thực hiện, giai đoạn 

02 tiếp tục tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phần diện tích 

còn lại 29,2ha. Do đó đề nghị Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh cân đối quỹ đất 

xây dựng nhà ở xã hội phù hợp theo từng giai đoạn; 

- Kính đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương theo nội dung quy chế làm việc số 09-

QC/TU ngày 01/8/2019; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo nội dung Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương giải quyết 

một số nội dung tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án nhà ở thương mại; 

- Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ và 

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

chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
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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 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, và các 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); 

- Lãnh đạo Sở;      
- Lưu: VT, QHTH.                                                                   

 

                                                                                 

 

   Đặng Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
S(1 TAI CHINH Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S&3 /STC-DT QuángNam, ngày oZ3 tháng la nãn'z 2019 
V/v gop chip thun chü 
truo'ngdâutixduandautti 
xay drng nhà Khu do thj 
kiu mu Tây Bäc (giai don 
2), phithng Tn Thnh, thành 
phô Tam K 

Kfnhgüi: SàXâydirng. 

Theo d nghj cCia S& Xây d%rng ti Cong van sO 2065/SXD-QLHT ngày 
11/12/2019 ye vic gop chap thun chü trixang dâu tu dir an dâu tu xây drng 
' 9 . . .z -. . ' A nha a Khu do th! kieu mau Tay Bac (giai don 2), phiicng Tan Thanh, thanh pho 

Tam Ks'; S& Tài chmnh có hen nhi.r sau: 

1. Hmnh th(rc 1ira chon nhà du tix: dix thào tti khoãn 2 Th trInh s6 308/TTr-
UBND ngày 04/12/20 19 cüa UBND thànhphô Tam Kr ghi là: "thông qua hInh 
thic l?a  chQn nhà dâu tie" là chira rô; dê nghj ghi rô là "du thu lip ch9n 
nhà dan tir theo quy djnh ti diem a khoân 3 Diêu 7 QuyOt djrih so 2434/QD-
UBND ngày 01/8/2019 ciia UBND tinh ban hành Quy djnh hi.ràng dn thiic hin 
dix an dâu tt.r xây dirng nha a trén dja bàn tinh", dng th&i dir kin diu kin d 
1ira ch9n chü d.0 tu (theo diem a khoãn 2 Diu 10 Nghj dnh s 99/2015/ND- 
CP). 

2. Ni dung du tu: theo dr thão ti khoân 5 Th trmnh sé 308/TTr-UBND thI 
bao grn cã các h?ng  muc c.p din, cp nuâc. Tligrc t các dr an phát triên khu 
doth1 da thu tu xong hiçn nay (nhu khu do th4 so 1A, lB thuoc khu do th mm 
Dien Nam - Diçn Ngçc) vice ban giao hç thong cap thçn, cap nuac cho don v 
quãn 1 vn hành gp vuOng mac, nht là h th&ig cap nuórc. VI trên dja bàn tinh 
chi có doanh nghip cp nithc thuc sâ hfi'u tix nhân nên theo quy djnh pháp luat 
ye quân l, sr dçing tài san cong thI chi có hInh thác chuyên nhuçing (ban) tài 
san là h thông cap nithc nay cho doanh nghip tu nhân; nêu doanh nghip 

A A J A A A A khong ch1u mua (va thrc te cac khu do th1 solA, lB doanh nghicp khong mua 
vrn ly do cho rang khong darn bao tin c.y chat hxqng thi cong, dan cix chua lap 
day din tIch dat a...) thI rat khó khãn trong xir l tài san dâ dâu tu nay. 

Do 4y, d ng 1oi h th6ng cp din (tth din chiu sang), h thng cp 
ntiâc ra khOi d an d.0 tx nhà a; dê sau nay các doanh nghip cung cap din, 
cp nuâc tr du tx kinh doanh. 

3. Tng mtrc du tx cüa dir an: dir thão tai  khoãn 10 Th trmnh s 308/TT'r-
LTBND ghi là "duc xác djnh tgi bu'ó'c thu tyc 

lap ho so' mài so' tuyên thec hin 
de an ". Dê nghj phài xác djnh rô giá tn ciia tOng müc dâu tx, vi thy là môt nôi 



dung trong van bàn chap thun ch truxmg du tu theo quy ctjnh tai  dim e khoân 
2 Diêu 11 Nghj djnh s6 99/2015/ND-CP. Theo do ding phài xác dnh rö so cn 
va tong din tIch san xây dirng các can nhà a thuong mi tai  các triic thrng cánh 
quan theo quy ho.ch, lam co si xá.c djrih tng mi.'rc d.0 tu d an. 

9 '1 t I' I' A A 9 A A r 

So Tai chinh gop y mQt so ni dung, de ngh, So Xay drng nghien cuu, tong 
hçip xr 1./. 

No'i nh1n: 
- Nhu trén; 
- UBND tinli (báo cáo); 
- BGD, GCS; 
-Liru: VT,DT. 
(E:Trzthg 2Oi9) ki chü trcng 

DVAW NRA Odocx) 

KT. GIAM DOC 
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UBND TINH QUANG NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S TA! NGUYEN VA MOI TRUONG Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

S& C4 /STN1Vff-QLDE) Quáng Nam, ngày 0.9 tháng 0] nãrn 2020 

V/v gOp Chip thun chü trwYng du tu 
dir an dâu tix xây dirng nhà : Khu do thj 
Kiu mu Tây Bäc (giai dotn 2), phu?mg 
Tan Thtnh, thành phô Tam KS' 

sO XAY DUNG  TINH QUANG NA  

DEN s&
56........ 

Ngày/a.  .O. 
Chuyn  

KInh gt'ri: Sâ Xây dirng tinh'Quãng NanT 

Theo d nghj cüa Sâ Xây dirng tai  Cong van so 2065/SXD-QLHT ngày 
11/12/2019 v vic gop ? Chap thun chü truclng dâu tu dir an dâu tu xây drng 
nba & Khu do thj Kiu mu Tây Bäc (giai don 2), phithng Tan Thanh, thành phô 
Tam Kr. Sô Tài nguyen và Môi trung Quâng Nam tham gia kiên nhusau: 

1. Ye dat dai 

- Dr an du tu xay dimg nhà y: Khu do thj Kiu mu Tây Bc, phu&ng T 
Thnh, thành ph Tam K5' dä duge Hi dOng nhân dan tinh thông nhât danh 
thu hi dt tui Nghj quyêt so 40/NQ-HDND ngày 06/12/20 18 vói din tIch 76 I 

ha (trong do có dt chuyên trOng ha nuóc 56,90 ha) và dä dugc UND tii1 
Quang Nam phe duy9t Ke hoach  su diing dat KHSD dat nam 2019 cua tha 
ph Tam KS'  ti Quyet djnh so 1114/QD-UBND ngày 12/4/20 19 vói din tIch 
76,00 ha, (trong do có dat chuyên trông 1i nuóc 5 6,90 ha); dir an nay dä dixqc 
Thu tithng ChInh phü cho phép chuyên miic dIch sü dicing dat trông liia dê thirc 
hin dr an trén dja bàn tinh Quàng Nam ti Cong van so 1 08/TTg-N ngày 
26/01/2018 vói din tIch chuyên milc dIch si'r ding dat kia 56,90 ha, trong do 
giai doan 1 vói din tIch 47 ha, giai doan  2 vâi din tIch 29 ha. DOi vôi giai don 
1 dä dirge UBND tinh chap thun chü tnrnng dâu tu dr an ti Cong van sO 
3757/UBND-KTN ngày 10/7/2018 và tiên d diêu chinh ti.i Cong vAn so 
4201UBND-KTN ngày 21/01/2019 và Cong vAn sO 78691UBND-KTN ngày 
3 1/12/2019, thii gian hoàn thành, nghirn thu, di.ra di,r vào khai thác. 

- Trong báo cáo torn tht d xut dir an cüa Cong ty có nêu hin ttng s1r 
diing dat vth din tIch 29,20 ha, tuy nhiên can cp nht so 1iu ye các loai dat 
theo diing Thông tir so 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 c1ja B Tài nguyen 
và MOi tru&ng. Theo ho sci quy hotch khu do thj kiêu rnu Tây Bc duc UBND 
thành phO Tam KS'  phé duyt diêu chnh civic b Quy hotch chi tiêt (tS' 1 1/500) 
tai Quyêt djnh so 2279/QD-UBND ngàyl6/4/2019 vri din tIch 76,19 ha. 

- Khu do thj Tây Bc ti thânh phô Tam KS'  dA dirge UBND tinh Quáng Nam 
Phé duyt quy hoach chi tiêt xay dmg (1/2.000) vã ban bành Quy djnh quán iS' xây 
dirng ti Quyêt djnh 2478/QD-UBND ngày 24/7/2009 và Phê duyt diu chinh civic 
b quy hoch xay dirng tai  Quyêt djnh so 1438/QD-UBND ngày 08/5/2013 vói 
tOng din tIch 1.779531 m2  (toàn b khu do thj kiêu mu Tây Bc). 
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- Khu do thj kiu rnu Tây Bc thành phô Tam Ks', tinh Quàng Nam dã 
duçc UBND thành phô Tam KS'  phê duytquy hoch và ban hành Quy 'djnh quãn 
iS' xây drng theo do in Quy hooch xay d'img (1/500) ti Quyet djnh so' 7905/QD-
UBND ngày 08/6/2017 viii din tIch 76,19 ha và Phê duyt diêu chinh ciic b 
Quy ho.ch chi tiêt (t5r 1 1/500) tai  Quyêt djnh so 2279/QD-UBND 
ngàyl6/4/2019 vâi din tIch 76,19 ha. 

- Di,r an du tr xây drng nhà a: Khu do thj Kiu mu Tây B.c, phung Tan 
Thanh, thành phô Tam K5' dâ dugc Thi.thng trirc HDND tinh thông nhât bô sung 
vào danh mvc  thu hôi dat tti Cong van so 245/HDND-VP ngày 03/10/20 17 vâi 
din tIch 76,19 ha (trong do có dat chuyên trông lüa nuOc 5 6,90 ha) và 'dã duçrc 
UBND tinh Quãng Nam phê duyt dr an nay bô sung Kê hoich sü diing dat 
nàm 2017 cüa thành phô Tam K5' ti Quyêt djnh sO 413 5/QD-UBND ngày 
23/11/2017 vai diên tich 761 900,80 m2  six dung tu cac loal dat Dat nông nghiêp 
589.240,70 m2, dat phi nông nghip 169.6 1,9 rn2,,dât chua s1r d'iing 3.041,10 m2; 
dix an nay dã disac Thu trnrng Chinh phu cho phep chuyên muc dich six dung dat 
trông iva dê thuc hiên dix an trén dia ban tinh Quang Nam tai Cong vAn so 
108/TTg-N ngày 26/01/2018 vfci din tIch chuyen miic dIch 5ir diing dat h'ja 
56,90 ha. 

- Theo quy djnh tai  Khoàn 1 Diêu 52, Khoàn 1 Diu 57, Diu 58, Khoãn 3 
Diêu 62 Lut Dat dai thI cn ci dé giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên mvc 
dIch si:r diing dat là kê hoach s1r dçing dat, hang nAm di.rçic co quan nhà nixóc có 
thâm quyên phê duyt; Di,r an dã däng kS'  chuyên tiêp trong KHSD dat nAm 2019 
cua thanh phô Tam Ky, duac HDND tinh thông nhât thông qua tai Nghi quyêt so 
40/NQ-HDND tinh ngày 06/12/2018 và dã duc UBND tinh phê duyt KHSD dat 
nAm 2019 cüa thành phô Tam K5' tai  Quyêt,  djnh so 1114/QD-UBND ngày 
12/4/2019 vâi din tIch 76,19 ha (co si:r ding dat trông lüa nuâc 56,90 ha). Hin 
nay dang däng kS' chuyên tiêp sang Kê hoich sr diing dat nAm 2020 và dä ducic 
HDND tinh thông qua tii Nghj quyêt so 371NQ-HDND ngày 17/12/2019. Dix ár 
dâu tu xây drng nhà a Khu do thj kiêu mu Tây BAc (giai doan 1) vâi din tIch 
46,99 ha (có s1r diing dat h'ia 29,76 ha) dã di.rcic UBND tinh Quâng Nam chap 
thun chü tru?mg dâu tix tti Cong vAn sO 3757/UBND-KTN ngày 10/7/20 18. Nhu 
vy dir an dâu tu xây dirng nhà a: Khu do thj kiêu mâu Tây bAc (giai do,n 2) vói 
dintIch 29,10 ha (có sà dicing dat 1iia 27,14 ha), dü ca sa dê thirc hin các thu tiic 
ye dat dai. 

VI day là dir an UBND tinh báo cáo HDND tinh, thrc hin chü trung 
dâu tu dir an, lam ca s& to chi'rc 1ira ch9n chñ dâu tu; do 4y dê nghj Sâ ây dirng 
can ci'r theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut dé xác djnh các nba dâu tu dAm bAo 
ye diêu kin không vi phm quy djnh cüa pháp lut dat dai dOi v&i truang hqp dang 
si.'r di.ing dAt do NbA nuac giao dat cho thuê dat de th'rc hin dir an dâu tu khác và 
dAnh giá ye khA nAng sir dung dat dAm bão hiu qua thông qua vic dánh giá ye 
nAng hrc thrc hin d? an cüa chü dâu tu theo quy djnh tai  KhoAn 2, Diêu 14, Nghj 
djnh 43/2014/ND-CP ngAy 15/5/20 14 cüa ChInh phU. 
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- V cong tác bi thi.thng, giâi phóng mt bang và b tn tái djnh Cu: 

nghj nba dâu tu thirc hin vic bôi thuông, giài phóng mt bang và bô trI tái djnh 
cu theo dung quy djnh cUa Nba muóc. 

- Chü dâu tu d an phãi hoàn thành vic dâu tu xây dirng kêt cau h  tang 
grn các cong trInh djch v, cong trInh ht tang k thu.t, ha tang xã hi theo 9uy 
hoach chi tiêt xây dung 1/5 00 dã duoc phê duyêt, dam bao kêt nôi vcn he thông 
ha tang chung cüa khu vrc tru&c khi thirc hin vic chuyên nhuqng quyên sü 
diing dat cho nguYi dan tir xây drng nhà a; dam bâo cung cap các djch vi thiêt 
yu gôrn cap din, cap nuóc, thoát nithc, thu gorn rác thai. 

2 V môi truô'ng 

Theo ho so dâu tu' Dr an dâu tu xây drng nhà a: Khu do thj Kiu mu Tây 
Bàc (giai doan 2), phuông Tan Thtnh, thành phô Tam K vOi quy mô din tIch 
29,10 ha Tuy nhiên theo phê duyêt diêu chrnh cuc bô Quy hoach chi tiêt xây 
dung ty lê 1/500 duorc  UBND thanh phO 'I am Ky phé duyêt tai Quyêt dinh sO 
2279/QD-UBND ngày 16/4/2019 dOi vth Khu do thj Kiêu mâu Tây Bãc có tong 
din tich toàn dr an là 76,19 ha (có.sü ding dat chuyên trOng lüa nu&c 56,90 ha), 
trong do dâu tu xây dirng các hang rn11c cong trInh nhu: Dat 0' 28,89 ha (dat 0' 
chinh trang 1,02 ha, dat nhà 0' xâ hi 5,05 ha, dat & tái djnh cu 2,65 ha, phân lô 
2,01 ha), dt cong cong - thuong rnai djch V11 7,38 ha, dat tOn giáo tin ngu'ng 
0,54 ha, dt cay xanh, mt nuóc 14,59 ha, dat ha  tang k thut 24,78 ha. Do do, 
d nglj nhà du tu can cir theo quy djnh tai  Nghj djnh so 40/201 9/ND-CP ngày 
13/5/20 19 cua ChInh phü sra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy 
drnh chi tiêt, huong dan thi hanh Luât Bao ye Môi truong dê lap hO so môi 
tru0'ng trInh cap có thâm quyên thâm djnh, phê duyt theo dung quy djnh. 

Kinh d nghj Sâ Xây dirng nghiên cru tong h9p, can dr theo các quy djnh 
hin hành thâm muu UBND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

No'i u/san: 
- Nhutrên; 
- UBND TP. Tarn KS'  (Ph/hop); 
- Lirw VT, CCQLDD. 
D:lHieu2OI 7\K/;uDTlayBacl 
CVguiSXDveKD7TayBac 
(giaidoan2) .doc 
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