














UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN DUY XUYEN Doe lap - Tu' do - Hanh phüc 

S& £7TTr-UBND Duy Xuyên, ngay athang 11 nãm 2020 

T TR!NH 

D ngh chap thun chü trtrong dâu tir xây diyng dir an nhà & 

Khu dan cir phIa Nam thj trn Nam Phtr&c, huyn Duy Xuyên 
d to chfrc hra chon nhà du tir thtrc hiên dir-an 

SOXAY DIJN6 TINH QUANG NAM  

I1i!tT S6:.11.3.02  

1 Ngàyff.I..UIc3t.t  
çhuyn  

Can cir Lut D.t dai ngày 29/11/2013; 

Can cir Lut Nhà a ngày 25/11/2014; 

Can cir Lut Kinh doanh bt dng san ngày 25/11/201 

Can ci'r Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü 
huóng dan thi hành Lut Dat dai; 

Cänci'r Nghj djnh s 76/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và huang dan thi hành Lut Kinh doanh bat dng san; 

Can cü Nghj djnh so 25/20201ND-CP ngày 28/02/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye 1ra ch9n nhà dâu tu 

Can cü Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt và hithng dan thi hành Lut Nba a; Nghj djnh so 100/201 5/ND-
CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInh phü ye phát triên và quân 1 nhà a xä hi; 

Can cir Thông tu s 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cUa B Xây dirng 
huàng dn thc hin mt so ni dung cüa Lut Nba va Nghj djnh so 
99/2015/N1D-CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huóng din 
thi hành Luât Nba a; 

Can cr Quyt djnh s 2844/QD-UBND ngây 04/9/2012 cüa UBND tinh 
Quáng Nam v vic phé duyt Quy hoch chung thj trn Nam Phithc và ban 
hành Quy djnh quàn 1 xây drng theo quy hoach; 

Can ci'r Quyt djnh s 3122/QD-UBND ngày 18/10/2018 cüa UBND tinh 
Quang Nam v vic phê duyt Chuorng trInh phát trin do thj Nam Phuâc, giai 
doan dn näm 2020 và djnh huàng dn nàm 2030; 

Can cir Quyêt djnh so 147/QD-UBND ngày 16/01/2019 cüa UBND tinh 
Quàng Nam v vic Phê duyt K hoach phát trin nhà a tinh Quâng Nam; 

Can cir Quyêt djnh so 2077/QD-UBND ngày 31/7/2020 cüa UBND tinh 
Quang Nam v vic Ban hành Quy djnh huang dn thirc hin dir an du tu xay 
drng nhà a trén dja bàn tinh Quâng Nam; 

Thrc hin Thông báo so 02-TB/HU ngày 27/8/2020 cUa Huyn üy Duy 
Xuyên v kt luân cüa Ban Thwing v1i Huyn üy tai  cuc h9p ngày 26/8/2020; 
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Can ci'r Thông báo s 52/TB-I-IDND ngày 25/9/2020 cüa HDNID tinh; 

Can cir Cong van s 5666/UBND-KTN ngày 29/9/2020 cüa UBND tinh 
Quâng Nam v chü truong trin khai dr an du tu xây drng Khu dan cu phIa 
Nam thj trn Nam Phuóc, huyn Duy Xuyên; 

Theo Danh milc các d1r an phát trin nhà a thuong mi giai doan 2019-
2020 dâ duoc UBND tinh Quãng Nam phê duyt tai  Quy& djnh s 147/QD-
UBND ngày 16/01/2019 thI dir an Khu dan cu phIa Nam thj trn Nam Phuâc có 
tam quan tr9ng trong vic dy nhanh tin d xây dirng thj trk Nam Phuâc trâ 
thành do thj loai IV nhu Kt 1un s 3 8-KL/TU ngày 19/7/2016 cüa Tinh üy 
Quãng Nam tai  Hi nghj tinh üy 1.n thu tu, khóa XXI v xây drng và phát trin 
do thj trên dja bàn tinh, giai doan  2016 - 2020. 

Theo Quy& djnh s 2077/QD-UBND ngày 31/7/2020 cüa UBND tinh 
Quâng Nam v vic Quy djnh htr&ng dn thirc hin d an du tu xây dirng nhà a 
trên dia bàn tinh Quàng Nam và Cong van 1715/SXD-QLHT ngày 03/11/2020 
cüa S& Xây dirng v vic thirc hin Chp thun d.0 tu các dii an du tu xây 
d%mg nhà &. UBND huyn nhn thy dii an Khu dan cu phIa Nam thj trail Nam 
Phuâc dam bâo dü diu kin d 1p thu tic chip thi4n chü truong du tu theo 
huOng dn nói trên. Do do, UBND huyn kInh d nghj UBNID tinh, Sä Xây 
dirng quan tam, chp thu.n chü truong d.0 tu dii an Khu dan cu phIa Nam thj 
trãn Nam Phuâc, huyn Duy Xuyên vol ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Du tu xây dijng nhà 0 Khu dan cu phIa Nam thj trn Nam 
PhuOc, huyên Duy Xuyên. 

2. Hlnh thfrc dâu tir: Thông qua hInh thOc liia  ch9n nhà tu; nhà du tu bO 
vOn du tu và t chirc thiic hin nhim v11 chü du tu theo quy djnh. 

3. Miic tiêu dâu tir: Hlnh thành Khu do thj hn hcip, djnh huOng phát 
trin thuong mai, dich vu, nhà 0 bit thu, nhà 0 1in k do thj. Gop phn hoàn 
thin ha thng k5 thuât, ha t.ng xa hi cüa do thj loai IV Nam PhuOc theo Quy 
hoach chung và Chucrng trInh phát trin do thj duçic duyt. 

4. Dja dim xây dirng: Thj trn Nam PhuOc, huyn Duy Xuyên. 
5. Phm vi ranh giO'i và hin trng sfr ding dat 
5.1Ranhgióic4rán: 

+ PhIa Dông: Giáp Quôc 1 1A và dan Cu. 
+ PhIa Nam Giáp dan cu và duOng 3/2 
+ PhIa Tây : Giáp thrOng Lê Thin Trj và dan cu 
+ PhIa Bàc : Giáp dan cu và thrOng Hung Vuong (QL14H) 

5.2 Hin trçrng th dyng dat: 

Theo Bàn d co sO dtt 1iu thj trail Nam PhuOc nàm 2018. 

Tng cong din tIch khoàng 46 ha, có co CU hin trang sO diing dt gm: 
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TT Loai dat 
Dién tIch 

(ha) 
1 D.t1iia(LUC) 29,80 
2 Dat trông cay hang näm khác (BHK) 4,54 
3 Dt cay lâu näm (CLN) 0,92 
4 Dt thisang mai djch vi 0,53 
5 Dt Ca sâ san xuât phi nông nghiêp 1,09 
6 DAt giao thông (DGT) 3,85 
7 DAt thüy lcii(DTL) 0,89 
8 DAt bxu chInh, vin thông 0,07 
9 DAt cong trinh näng luqng(DNL) 0,32 
10 DAt a do thj (ODT) 2,55 
11 DAtxaydrngtriisâcaquan(TSC) 0,06 
12 DAt nghTa trang, nghia dja (NTD) 0,01 
13 DAt tin ngu&ng (TIN) 0,03 
14 DAt sinhhottcngdng(DSH) 0,61 
15 DAt mt nuóc chuyên dung (MNC) 0,07 
16 DAt chixa si diing (CSD) 0,66 

Tong cong 46,00 

6. Quy mô din tIch sfr dyng dt cüa dirán: 
- Xây dimg h thông h. tang k5 thut, ha tang xâ hi hoàn chinh theo quy 

hoach dugc duyt, phm vi sirdiing dat khoâng 46 ha. Bao gOm các hang m1ic: 
san nên, du&ng giao thông, cap din, cap nithc, thoát nuóc, din chiêu sang, 
hoàn thin h thông cay xanh, via he và các hang mçic h tang xã hi thiêt yeu 

khác trong phm vi dir an; 
- Xây dimg nhà & thi.rang mai  tôi thiêu 20% tong din tIch dat & tai các 

triic duang cânh quan theo quy hoach chung và duçic xác djnh ci the chi tiêu 
trong buOc l.p quy hoach chi tiêtl/500. 

- Chuyên quyên sir diving dat tai  các khu vrc duqc cap có thâm quyên cho 
phép, khi dam báo các diêu kin quy djnh tai  diêu 41, Nghj djnh so 

43/20 14/ND-CP. 
- Din tIch si:r ding dAt cüa dir an khoáng: 46 ha. 

- Ca cAu si:r dung dAt dr kin (s duçic xác djnh chi tit trong bithc 1p quy 
hoach 1/500) nhu sau: 

TT Loi dat 
Din tIch 

(ha) 
T lé 
(%) 

1 DAta 17,13 37,24 

2 DAthnhqp 6,80 14,78 

3 DAt cong cong cAp do thj và khu a 0,84 1,83 

4 DAt van hóa 0,27 0,60 

UY 
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5 DtGiáodiic 0,89 1,94 

6 Dt Thuong m.i - Djch vii 0,79 1,72 

7 DtCôngnghip 1,23 2,66 

8 DtCâyxanhcãnhquan 5,46 11,86 
9 Dt h. tng giao thông, thUy 1i, thoát nthc 12,59 27,37 

X p. 
Tong c9ng 46,00 100,00 

7. Quy mô dan s: khoâng 5600 ngi.thi. 

8. Mt d xãy thyng, h so sir diing dat: theo quy hoch chi tit xay 

d%rng ducc UBNID tinh Quáng Nam phê duyt. 

9. TInh pháp 1 cüa d an: 
- Dr an thuc trong danh mvc  phát trin nhà & cüa tinh ducc phê duyt 

ti Quyêt djnh so 147/QD-UBND ngày 16/01/2019 cüa UBND tinh Quáng 
Nam. 

- Dr an thuOc khu vrc dO thj loai V, Quy hoach  chung (1/5000) dO thj 
thrçic phê duyt tai  Quyêt djnh so 2844/QD-UBND ngày 04/9/2012 cüa UBNID 
tinh Quãng Nam v vic phê duyt Quy hoach chung thj tr.n Nam Phu&c và ban 
hành Quy djnh quàn 1 xay dirng theo quy hoich; Quyt djnh s 3122/QD-
UBND ngày 18/10/20 18 cUa IJBND tinh Quãng Nam v vic phê duyt Chuo'ng 
trInh phát trin do thj Nam Phuâc, giai don dn näm 2020 và djnh hu&ng dn 
nàm 2030; 

10. Chi phi dâu tir chira bao gôm phn chi phi giãi phóng mt bAng: 
khoâng 437 t. (Du'crc xác djnh chInh xác tgi bwó'c 1p  h so' mô'i tuyen thy'c hiçn 
dy'án). 

11. Khái toán chi phi bli thtrô'ng, giãi phóng mt bAng khoãng: 60 ti'. 

12. Ngun vn du tir: Nguôn vn cUa nhà dAu tu duçic chn. Nba dAu tu 
np tin sü d1ing dat, tin thuê dt cho nhà rnthc sau khi kMu trü chi phi hçip i) 
theo quy djnh. 

13. Tho'i gian tbirc hin dr an: khoâng 4 näm (qu 4 nàm 2020-2024). 

Tin d tam  tinh nhu sau: 

- Näm 2020 (qu 4): Hoàn thành thu tiic chp thun chU tr'iwng dAu tu. 

- Nàm 2021: Hoàn thành: (i) chuyn di m1ic dIch sir diing dt trng lüa 
và dugc cci quan có thAm quyn phê duyt danh miic dir an cn phãi thu hi dt 
d thuc hiên dir an dAu tix xây di,mg nhà a; (ii) t chirc dâu thAu 1a  ch9n nhà dAu 
tu; (iii) cong tác quy hoach chi tit (ti 1 1/500), dir an du tu, thit k-d%r toán 
xây dirng, DTM, PCCC, Giy phép xây drng. 
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- Nàm 2022-2024: Kh&i cong và trin khai thi công; Hoàn thành các 
nghia vi tài chInh v dat dai di vói nhà ni.râc; Quyt toán dçr an hoàn thành; 
Bàn giao cong trInh ha tng cho chInh quyn dja phung. 

14. Trách nhim cüa nhà du tir, chü du tir dir an: 

- T chi'rc 1p quy hoach  chi tit (ti 1 1/500), trInh co quan có thm quyn 
thm djnh, phê duyt. 

- T chüc thirc hin dir an theo dung chü tnrong du tu dizçic duyt và các 
quy djnh cüa pháp 1ut v du tu, xây dirng, dt dai, môi tru&ng, kinh doanh bt 
dng san và thirc hin dy dü các nghia vi di vâi nhà nuâc theo quy djnh. 

- Trong qua trInh trin khai th?c hin, nu có sr diu chinh, thay di mt 
trong các ni dung cüa van bàn ch.p thun chü trrnmg dAu tu, chü du tu dir an 
phãi thrc hin thu tiic diu chinh chap thun chü trucing du tu theo quy djnh; 
thirc hin thu tiic diu chinh nghia vi tài chInh và các nghia v%i lien quan khác 
cüa chU d.0 tu nu co) 

- Sau khi h thng cong trInh ha tang k5 thut cüa d%r an duçic xây drng 
hoàn thành, cor quan nhà nuóc chip thun nghim thu, nhà dAu tu t chirc kim 
toán, quyt toán d an và bàn giao cho Nhà ntrâc quãn 1, v.n hành theo q 
djnh. 

15. Trách nhim cüa chInh quyn dja phuong và các Co quan 
quail: 

- UBND huyn Duy Xuyên, UBND thj tr.n Nam PhuOc và các Sâ, Ng 
co quan lien quan theo chirc nàng nhim vii phi hgp, quãn l giám sat qua trinh 
thixc hiên dr an cüa nhà du tu, dam bão theo các quy djnh cUa Pháp lut. 

KInh trInh UBND tinh, S& Xây dimg xem xét, chtp thun chü truang du 
tu d lam cci sO' t chirc lira chçn nhà du tir theo quy djnh.. 

Noiinhân: 
- UBND tinh Quang Nam; 
- So Xây dirng tinh QN; 
- Luu: VT, KTHT, V(lOb) 

Phan Xuân Cãnh 





   UBND TỈNH QUẢNG NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
          #SoKyHieuVanBan                                  #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  Sở Xây dựng Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1750/SXD-QLHT ngày 
09/11/2020 của Sở Xây dựng về việc góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; kèm theo 
Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Duy Xuyên 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 2844/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Nam Phước và ban hành quy định quản 
lý xây dựng theo quy hoạch;

- Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030;

- 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.

- Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt kế hoạch sử dụng dụng đất năm 2020 của huyện Duy Xuyên;

- Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 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;

- Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 25/9/2020 của HĐND tỉnh kết luận của 
đồng chí Phan Việt Cường- UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 21/9/2020 về liên quan 
đến dự án;

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án nhà ở Khu dân cư phía Nam thị 
trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để 
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án

Quảng Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2020Số: 1756/SKHĐT-QHTH
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- Công văn số 5666/UBND-KTN ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phía 
Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

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
Theo nội dung Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 06/11/2020 của UBND 

huyện Duy Xuyên thì dự án nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên có quy mô dự án 46ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 29,8ha, 
các loại đất còn lại 16,2ha; dự án thuộc quy hoạch chung thị trấn Nam Phước đã 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 04/9/2012; 
thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019; Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất về nguyên tắc sử dụng đất trồng lúa phục vụ cho dự án tại Thông 
báo số 52/TB-HĐND ngày 25/9/2020; UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ 
trương thực hiện quy trình đầu tư tại Công văn số 5666/UBND-KTN ngày 
29/9/2020;

- 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 
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 
25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 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 2077/QĐ-
UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định hướng 
dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Dự án có quy mô sử dụng đất trồng lúa với diện tích 29,8ha; kính đề nghị 
Sở Xây dựng tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định 
tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Luật đất đai 2013; Ý kiến của Thường trực HĐND 
tỉnh tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 25/9/2020 trước khi thực hiện thủ tục 
chấp thuận chủ trương đầu tư.
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- 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; 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;

- Dự án sau khi đã được lựa chọn chủ đầu tư. Kính đề nghị Sở Xây dựng 
phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên và các cơ quan liên quan kiểm tra giám 
sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án và tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án 
hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: Các công trình 
dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch; đảm bảo kết 
nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được 
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, Văn bản hướng dẫn có liên quan.

Kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

                                                                                

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QHTH.

          KT.GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          #ChuKyLanhDao
                



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

V/v chủ trương triển khai dự án
Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân
cư phía Nam thị trấn Nam Phước,
huyện Duy Xuyên

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Duy Xuyên.

Theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 213/TTr-UBND
ngày 10/9/2020, Sở Xây dựng tại Báo cáo số 342/BC-SXD ngày 14/9/2020 về
việc xin chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư
xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
và khoản 1 Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 25/9/2020 của HĐND tỉnh về kết
luận của đồng chí  Phan Việt  Cường -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc
họp ngày 21/9/2020; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1.  Thống nhất  chủ  trương thực hiện  quy trình,  thủ  tục  chấp  thuận chủ
trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy
Xuyên, làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai, danh mục dự án sử dụng đất
và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

2. UBND huyện Duy Xuyên lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường để chủ trì,  phối hợp với các Sở,  ngành,  đơn vị  liên quan tham mưu
UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép sử dụng đất lúa
theo quy định.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu
UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định tại điểm c
khoản 4 Điều 2 Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 01/8/2019 của Tỉnh ủy và
HĐND tỉnh theo quy định tại điểm b 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 trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các
quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy
định hiện hành của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, NN và PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
()

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 
#ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 29 tháng 9 năm 2020Số: 5666/UBND-KTN











UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1750/SXD-QLHT ngày 
09/11/2020 về việc góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; Sở Tài 
chính có ý kiến như sau:

1. Dự án nêu trên có trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020 (Phụ lục số 01) do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-
UBND ngày 16/01/2019; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất về 
nguyên tắc sử dụng đất trồng lúa phục vụ cho dự án tại Thông báo số 52/TB-
HĐND ngày 25/9/2020 và Công văn số 262/HĐND-VP ngày 28/9/2020; UBND 
tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện quy trình, thủ tục chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án, làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai, danh mục dự án sử 
dụng đất và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định (tại Công văn số 
5666/UBND-KTN ngày 29/9/2020).

Vì vậy, UBND huyện Duy Xuyên đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án nhà ở này là phù hợp với Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh.

Cần lưu ý là diện tích sử dụng đất dự án là 46ha, trong đó có 29,8ha đất 
trồng lúa hiện hữu, nên phải có văn bản của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 
cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa này theo điểm a khoản 1 Điều 58 
Luật đất đai năm 2013, trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Nhà đầu 
tư trúng đấu thầu dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

2. Sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, 
đề nghị UBND huyện Duy Xuyên/Sở Xây dựng (là bên mời thầu) tổ chức đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 
ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, để tăng tối đa hiệu quả sử dụng đất (ngoài tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất thì nhà đầu tư trúng thầu phải nộp thêm cho Nhà nước 
khoản m3).

V/v góp ý chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án nhà ở 
Khu dân cư phía Nam thị trấn 
Nam Phước, huyện Duy 
Xuyên

Quảng Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2020Số: 3076/STC-ĐT
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3. Sở Tài chính là thành viên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ 
thể tỉnh sẽ tham gia thẩm định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai mà 
nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật liên 
quan.

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

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:  
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGĐ, GCS;
- Lưu: VT, ĐT.
(D:\Trường 2020\Bản ký số\Góp ý chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở KDC 
phía Nam TT Nam Phước.docx)

#ChuKyLanhDao
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