
1 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   02   /BC-PTQĐ Quảng Nam, ngày 01  tháng 02 năm 2021 

BÁO CÁO    

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện 

Địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
    

 Kính gửi:   

   - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; 

   - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng 

hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà 

nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020; 
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Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất 

năm 2021 (đợt 1); 

Căn cứ Công văn số 4716/UBND-KTN ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tạo lập, phát 

triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Thông báo số 356/TB-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm 

việc về trình tự, thủ tục, nguồn vốn thực hiện dự án tạo lập, phát triển, khai thác 

quỹ đất; 

Căn cứ Công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc lập dự án xây dựng các khu dân cư kết hợp khai thác quỹ 

đất; 

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương An, 

thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, 

khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện với các nội dung chính sau: 
 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 

Vĩnh Điện.  

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 

6.1 Tổng mức đầu tư (dự kiến): 46.133.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu đồng). 

6.2. Nguồn vốn đầu tư: Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh và hoàn trả 

bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023. 
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II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về 

sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết đầu tư: 

Đây là khu vực trung tâm của phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn nhưng 

chưa có đường giao thông, chưa có hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, về mua 

mưa thường xuyên bị ngập úng, gây ô nhiễm môi trường. Việc đầu tư, xây dựng 

dự án là cần thiết và cấp bách để giải quyết nhu cầu về giao thông, cấp điện, cấp, 

thoát nước và đất xây dựng nhà ở cho người dân, đồng thời giải quyết tình trạng 

ô nhiễm môi trường trong khu vực. 

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

- Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam 

được quy định tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực 

hiện dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tại Công văn số 

4716/UBND-KTN ngày 13/8/2019. 

- Thống nhất của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 139/TTr-UBND 

ngày 03/5/2019 về đề nghị thống nhất chủ trương giao Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh khai thác quỹ đất Khu dân cư khối 2 (khối 7 cũ), phường Vĩnh Điện; Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 343/TTr-STNMT ngày 07/5/2019 

đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Quảng Nam làm chủ đầu tư thực hiện dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất 

Khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Điện, với quy mô khoảng 2,2 ha; 

- UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề xuất chủ đầu tư thực 

hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì thẩm định, trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 

12/01/2021;  

- Dự án có trong danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; 

- Dự án có trong danh mục các dự án được ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ 

phát triển đất năm 2021 (đợt 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020; 

1.3. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã 

Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Phù hợp với Quy hoạch phân 

khu xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn, giai đoạn 
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đến năm 2020 và năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất phục vụ nhu cầu đất xây dựng nhà ở 

cho nhân dân; chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng góp phần phát triển đô 

thị thị xã Điện Bàn, giải quyết vấn đề thoát nước, ô nhiễm môi trường trong khu 

dân cư đô thị. 

2.2. Quy mô và phạm vi đầu tư: 

2.2.1. Quy mô đầu tư: 

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư gồm: Đường nội 

bộ; San nền; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng. 

- Quy mô dự án: 2,2 ha. 

- Địa điểm: Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; có vị trí: 

 + Phía Đông giáp : Khu dân cư và đường Trần Cao Vân; 

 + Phía Tây giáp : Trường tiểu học Kim Đồng; 

 + Phía Nam giáp : Khu dân cư và đường Lê Đình Dương; 

 + Phía Bắc giáp : Khu dân cư và đường Cao Thắng. 

2.2.2. Phạm vi đầu tư: 

2.2.2.1. Đường nội bộ: Áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 104 : 2007 – 

Đường đô thị yêu cầu thiết kế. Gồm 02 tuyến : 

- Chiều dài tuyến, mặt cắt ngang : 

+ Tuyến D120-D149: Chiều dài L=183m; mặt cắt ngang đường rộng 

13,5m (3m+7,5m+3m). 

+ Tuyến D131-D134: Chiều dài L=230,71m; mặt cắt ngang đường rộng 

10,5m (2,5m+5,5m+2,5m). 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm. 

+ Tưới nhựa tiêu chuẩn 1kg/m2.  

+ Cấp phối đá dăm Dmax=25mm dày 25cm. 

+ Ðất đồi đầm chặt K98, dày 30cm. 

- Vỉa hè: Lát gạch không nung ép thủy lực (gạch Terrazzo, 40x40 cm), 

dưới lớp đệm vữa mác75 dày 5cm và lớp đất có độ chặt của đất đắp K ≥0,95. 

- Bó vỉa: Dạng vát cao 15 cm (tính từ mặt đường), bê tông đá 1x2 M200 

đổ tại chỗ trên lớp đệm đá dăm 4x6 dày 10 cm. 

- Cây xanh: Được trồng trên vỉa hè và cách khoảng 5m/cây. Hố trồng cây 

bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chổ, kích thước 1mx1m. 

- Nút giao thông: Các nút giao thông trên tuyến thiết kế theo dạng nút đơn 
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giản cùng mức, vận tốc hạn chế V=15km/h. 

2.2.2.2. San nền:  

- San nền tạo mặt bằng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công 

tác đất – Thi công và nghiệm thu.  

- Cao độ san nền căn cứ vào cao độ vỉa hè tương ứng, độ chặt của đất đắp K ≥0,85. 

2.2.2.3. Hệ thống thoát nước: Đầu tư hệ thống thoát nước đảm bảo thoát 

nước mưa và nước thải sinh hoạt khu vực dự án, hướng thoát nước tập trung về 

sông Vĩnh Điện. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Bố trí cống dọc theo các tuyến đường, cống vuông, hở bằng bê tông cốt 

thép đổ tại chỗ, nắp đậy bằng đanh bê tông cốt thép. 

+ Bố trí hố ga cách khoảng 13-20m/1 hố. 

+ Bố trí cống ngang đường theo lưu lượng các nhánh mương dọc đổ vào, 

kết cấu kiểu cống hộp bằng bê tông cốt thép. 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước thải sinh được xử lý bằng bể tự 

hoại từ nhà dân sau đó đổ vào mương thoát nước bố trí phía sau nhà dân, bằng 

bê tông cốt thép, loại cống vuông, hở, nắp đậy bằng đanh bê tông cốt thép. Do 

chưa có hệ thống thoát nước thải riêng của khu vực nên trong thời gian thực hiện 

dự án, nước thải sẽ được thu gom và thoát chung cùng hệ thống thoát nước mặt. 

2.2.2.4. Hệ thống cấp nước: 

- Nguồn cấp: Các tuyến đường xung quanh khu vực dự án đã có hệ thống 

cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống đường ống nước sinh hoạt được đấu nối vào 

đường ống chính dẫn theo dọc tuyến đường trên vỉa hè. 

- Xây dựng đường ống, trụ lấy nước phòng cháy chữa cháy đảm bảo quy 

định, an toàn khu dân cư.  

2.2.2.5. Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng: 

Xây dựng hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt, sản xuất của người dân, phục vụ công cộng trong vùng dự án. Áp dụng tiêu 

chuẩn TCVN 7722-2-3:2007 Đèn điện chiếu sáng đường phố, tiêu chuẩn 

TCXDVN 333:2005 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công 

trình công cộng và hạ tầng đô thị. 

- Đầu tư đường dây trung thế, trạm biến áp cấp điện cho dự án. 

- Đầu tư đường dây hạ thế; sử dụng đường dây đi nổi trên trụ bê tông ly 

tâm bố trí dọc theo các tuyến giao thông mới đầu tư. 

- Đầu tư điện chiếu sáng: Đường dây đi nổi, dùng chung trụ với trụ điện 

sinh hoạt, sử dụng bóng cao áp chiếu sáng. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng 

cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực 

khác để thực hiện dự án: 

3.1. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 46.133.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu đồng). 
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Trong đó:  
 

- Chi phí xây dựng : 12.319.165.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 334.219.000 đồng 

- Chi phí tư vấn : 1.251.698.000 đồng 

- Chi phí khác : 380.469.000 đồng 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng (tạm tính) 
: 26.680.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng : 4.276.339.000 đồng 

- Phí ứng vốn Quỹ Phát triển đất 

2,4%/năm (tạm tính 2 năm) 
: 890.971.000 đồng 

(Có bảng tổng hợp dự toán kèm theo báo cáo này). 

3.2. Nguồn thu của dự án: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất của dự án (dự 

kiến): 47.878.000.000 đồng. 

a) Nguồn thu từ đất ở tái định cư: 

- Số lượng: 22 lô; tổng diện tích: 2.200 m
2
. 

- Giá thu tiền sử dụng đất: 6.000.000 đồng/m
2
. 

- Dự kiến thu: 2.200 m
2 
x 6.000.000 đồng/m

2
 = 13.200.000.000 đồng. 

b) Nguồn thu tư đất ở giao qua đấu giá quyền sử dụng đất: 

- Số lượng: 46 lô; tổng diện tích: 4.945 m
2
. 

- Giá thu tiền sử dụng đất: 7.000.000 đồng/m
2
. 

- Dự kiến thu: 4.945 m
2 
x 7.000.000 đồng/m

2
 = 34.678.000.000 đồng. 

Tổng nguồn thu từ dự án: 

        13.200.000.000 + 34.678.000.000 = 47.878.000.000 đồng. 

(Bốn mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu đồng) 

3.3. Cân đối vốn đầu tư dự án: 

Chênh lệch thu - chi của dự án: 

          47.878.000.000 - 46.133.000.000 = 1.745.000.000 đồng 

(Một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng) 

3.4. Nguồn vốn đầu tư: Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh và hoàn trả 

bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án (Quyết định số 3892/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh). 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2021 - 2023. 

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2021. 

- Thực hiện đầu tư: Từ năm 2021 đến năm 2023. 
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5. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường – xã hội và hiệu quả đầu tư 

về kinh tế - xã hội:  

5.1. Tác động về môi trường – xã hội: Dự án thực hiện sẽ cải thiện tốt môi 

trường, giải quyết tình trạng ngập úng, góp phần hoàn chỉnh môi trường khu dân 

cư đô thị. 

5.2. Hiệu quả về kinh tế - xã hội: Tăng giá trị đất qua đầu tư kết cấu hạ tầng 

tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng yêu cầu về giao 

thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. 

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình theo đúng các qui định hiện 

hành của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

- Các Sở ban ngành và đơn vị có liên quan phối hợp với chủ đầu tư trong 

quá trình lập và triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo phát huy tối đa hiệu 

quả đầu tư xây dựng công trình. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam kính trình Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ 

đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên;  

- Lưu: VT. 

                              

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Phạm A 
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BẢNG TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
CÔNG TRÌNH: TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN, KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TẠI KHỐI PHỐ 2, PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN 

(Kèm theo văn bản số   02   /BC-PTQĐ ngày  01  /  02  /2021 của Trung tâm PTQĐ Quảng Nam) 

                        

                      Đơn vị: đồng 

STT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Cách tính 

Thành tiền 

Trước VAT Thuế VAT Sau VAT 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd   11.199.240.785 1.119.924.078 12.319.165.000 

1   Nền mặt đường   I.1 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 3.303.107.022            330.310.702  3.633.417.724 

2   Bó vỉa, vỉa hề, cây xanh I.2 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 1.062.008.482            106.200.848  1.168.209.330 

3   San nền   I.3 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 1.045.340.635            104.534.063  1.149.874.698 

4   Thoát nước dọc   I.4 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 1.845.018.667            184.501.867  2.029.520.534 

5   Thoát nước thải   I.5 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 1.131.899.504            113.189.950  1.245.089.455 

6   Cống qua đường   I.6 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 284.593.747              28.459.375  313.053.122 

7   Cấp điện chiếu sáng I.7 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 1.663.636.364            166.363.636  1.830.000.000 

8   Cấp nước   I.8 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 863.636.364              86.363.636  950.000.000 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 
GXD trước VATx 2,713% x 

1,1 
303.835.402           30.383.540  334.219.000 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Gtv   1.083.362.230 163.501.512 1.251.698.000 

1 
  Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

Gtv1 
GXD trước VATx 0,719% x 

1,1 

80.522.541                8.052.254  88.574.795 

2 
  Chi phí lập tổng mặt bằng phân lô 

  
Gtv2 

53000000 /1,1%x2,3x0,85 x 

1,1 

94.195.455                9.419.545  103.615.000 

3   Chi phí khảo sát   Gtv3 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 158.655.868              15.865.587  174.521.455 

4 
  

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Gtv4 Gxd x 2,318% 
x 

1,1 

259.598.401              25.959.840  285.558.242 

5 
  

Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng Gtv5 
GXD trước VATx 0,056% x 

1,1 

6.271.575                   627.157  6.898.732 
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6 
  

Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Gtv6 
GXD trước VATx 0,194% x 

1,1 

21.726.527                2.172.653  23.899.180 

7 
  

Chi phí thẩm tra dự toán  Gtv7 
GXD trước VATx 0,188% x 

1,1 

21.054.573                2.105.457  23.160.030 

8 
  Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng Gtv8 GTVtrước VAT x  0,380% 
x 

1,1 
42.557.115                4.255.711  46.812.826 

9 
  

Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv9 
GXD trước VATx 2,529% x 

1,1 

283.228.799              28.322.880  311.551.679 

10 
  

Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng Gtv10 
GKS trước VAT x  

4,072% 
x 

1,1 

6.460.467                   646.047  7.106.514 

11   Chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng Gtv11 Theo bảng tổng hợp chi phí XD 40.909.091                4.090.909  45.000.000 

12   Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ Gtv12 5.000 x 15.000m2 68.181.818              61.983.471  75.000.000 

13   Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường Gtv13 Tạm tính 54.545.455              49.586.777  60.000.000 

IV CHI PHÍ KHÁC Gk   356.407.703 24.061.434 380.469.000 

1   Chi phí bảo hiểm công trình   GXDtrước VATx 0,218%     24.414.345                2.441.434  26.855.779 

2 
  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (thông tư 

10/2020/TT-BTC) 

  TMĐT x  0,296% x 

50% 

68.080.000   68.080.000 

3   Chi phí kiểm toán (thông tư 10/2020/TT-BTC)   TMĐT x  0,470%     216.200.000              21.620.000  237.820.000 

4 
  Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông 

tư 209/2016/TT-BTC) 

  TMĐT được duyệt x  0,019%     8.740.000   8.740.000 

5 
  Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (Thông tư 

210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) 

  GXDtrước VAT x  0,126%     14.111.043   14.111.043 

6 
  Chi phí thẩm định dự toán (Thông tư 

210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) 

  GXDtrước VAT x  0,122%     13.663.074   13.663.074 

7   Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu   GXDtrước VAT x  0,050%     5.599.620   5.599.620 

8 
  Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi 

công  

  GXDtrước VAT x  0,050%     5.599.620   5.599.620 

V 
CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HỔ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ, 

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
GPMB Bảng tính 26.680.000.000   26.680.000.000 
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VI CHI PHÍ DỰ PHÕNG GDP GDP1 + GDP2 3.887.580.612         388.758.061  4.276.339.000 

1 
  Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh  GDP1 (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK+GPMB) x 

5% 

1.943.790.306         194.379.031  2.138.169.337 

2 
  Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá 

  

GDP2 (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK+GPMB) x 

5% 

1.943.790.306         194.379.031  2.138.169.337 

VII 
PHÍ ỨNG VỐN QUỸ DẤT PHÁT TRIỂN 2.4%/NĂM 

(TẠM TÍNH 2 NĂM) 
GDP (I+II+III+IV+V+VI)*2.4%/2 năm 890.971.000   890.971.000 

  TỔNG CỘNG     44.401.397.732 1.726.628.627 46.132.861.000 

  LÀM TRÕN               46.133.000.000 

Bốn mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu đồng 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số:  58  /BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày  02  tháng  02  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phƣờng Vĩnh Điện 

 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định 

nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ 

đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ 

đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện.  

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  

Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20/11/2018; 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

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

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

đầu tư phát triển đô thị; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ; 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 



công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 

kết cấu công trình năm 2018; 

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương An, thị xã 

Điện Bàn; 

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã 

Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và 

điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020; 

Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 

2021 (đợt 1); 

Công văn số 4716/UBND-KTN ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai 

thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; 

Thông báo số 356/TB-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc về 

trình tự, thủ tục, nguồn vốn thực hiện dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất; 

Công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc lập dự án xây dựng các khu dân cư kết hợp khai thác quỹ đất. 

 III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp để lấy ý kiến. 
 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 

Vĩnh Điện. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 



5. Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.133.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng : 12.319.165.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 334.219.000 đồng 

- Chi phí tư vấn : 1.251.698.000 đồng 

- Chi phí khác : 380.469.000 đồng 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng (tạm tính) 
: 26.680.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng : 4.276.339.000 đồng 

- Phí ứng vốn Quỹ Phát triển đất 

2,4%/năm (tạm tính 2 năm) 
: 890.971.000 đồng 

(Có bảng tổng hợp dự toán kèm theo báo cáo này).  

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh 

và hoàn trả bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Tạo lập, quản lý và phát triển quỹ đất. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

12. Các thông tin khác: 

Khu đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Phù hợp với 

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện 

Bàn, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; Dự án có trong danh mục các dự án 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Vị trí đề xuất đầu tư dự án là khu vực trung tâm của phường Vĩnh Điện, 

thị xã Điện Bàn nhưng đường giao thông bằng bê tông, đường đất chật hẹp, ô tô 

không vào được, đất sản xuất không hiệu quả, trũng thấp, thường xuyên ngập 

nước, chưa có hệ thống chiếu sáng, thoát nước; hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông chưa được đầu tư. Việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách để giải quyết 



nhu cầu về giao thông, cấp điện, cấp, thoát nước và đất xây dựng nhà ở cho 

người dân, đồng thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực, 

từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị thị xã Điện Bàn. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ 

đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện đảm bảo các quy định tại Luật Đầu tư 

công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các văn 

bản liên quan. 

3. Sự phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 

Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã 

Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Phù hợp với Quy hoạch phân 

khu xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn, giai đoạn 

đến năm 2020 và năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; Dự án có trong danh mục các dự án thu hồi 

đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 

2021 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4008/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: 

Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh 

Điện có quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư phù hợp với các tiêu chí phân loại dự 

án nhóm C. 

5. Mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích cần sử 

dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, giải pháp bảo vệ môi trường, các nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn: 

5.1. Mục tiêu đầu tư: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất phục vụ nhu 

cầu đất xây dựng nhà ở cho nhân dân; chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng 

góp phần phát triển đô thị thị xã Điện Bàn, giải quyết vấn đề thoát nước, ô 

nhiễm môi trường trong khu dân cư đô thị. 

5.2. Quy mô đầu tư: 

- Quy mô chiếm đất của dự án: 2,2 ha. 

- Nội dung đầu tư: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng 

mặt bằng; Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư gồm: Đường nội 

bộ; San nền; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng. 

5.3. Phạm vi đầu tư: 

5.3.1. Đường nội bộ: 

Áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 104 : 2007 – Đường đô thị yêu cầu thiết 

kế. Gồm 02 tuyến : 



- Tuyến nối từ đường Cao Thắng đến đường Lê Đình Dương (D120-

D149): Chiều dài khoảng 183m; mặt cắt ngang đường rộng 13,5m 

(3m+7,5m+3m). 

- Tuyến nối từ đường Phạm Phú Thứ đến đường Trần Cao Vân (D131-

D134): Chiều dài  khoảng 231m; mặt cắt ngang đường rộng 10,5m 

(2,5m+5,5m+2,5m). 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa hạt trung trên nền cấp phối đá dăm 

Dmax 25, đất đồi đầm chặt K98. 

- Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng be tông đổ tại chỗ trên lướp đệm đá dăm 

4x6; Vỉa hè lát gạch không nung ép thủy lực (gạch Terrazzo, kích thước 40x40 

cm) trên lớp đệm vữa xi măng mác75, nền đất đầm chặt K95.  

- Cây xanh: Bố trí trên vỉa hè và cách khoảng 5m/cây. Gờ hố trồng cây 

bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chổ, kích thước 1mx1m. 

- Nút giao thông: Các nút giao thông trên tuyến thiết kế theo dạng nút đơn 

giản cùng mức, vận tốc hạn chế V=15km/h. 

 5.3.2. San nền:  

- San nền tạo mặt bằng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công 

tác đất – Thi công và nghiệm thu.  

- Cao độ san nền căn cứ vào cao độ vỉa hè tương ứng, độ chặt của đất đắp 

K ≥0,85. 

5.3.3. Hệ thống thoát nước: 

Đầu tư hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước mưa và nước thải sinh 

hoạt khu vực dự án. Nước thoát được tập trung về mương thoát nước chung của 

khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Mương dọc theo các tuyến đường giao thông, dạng mương bằng bê tông 

xi măng đổ tại chỗ, nắp đậy bằng đan bê tông cốt thép; cách khoảng 13-20m bố 

trí hố ga thu nước. 

+ Cống thoát nước ngang đường kết cấu kiểu cống hộp bằng bê tông cốt 

thép đổ tại chỗ. 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Mương thu nước thải bố trí phía sau lô 

đất, có kết cấu tương tự mương thoát nước dọc. Nước thải trong giai đoạn dự án 

được thoát nước chung cùng hệ thống thoát nước mặt (do chưa có hệ thống thoát 

nước thải riêng của khu vực). 

5.3.4. Hệ thống cấp nước: 

- Nguồn cấp: Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ nguồn cấp nước của 

thị xã Điện Bàn đã được bố trí trên các tuyến đường xung quanh khu vực dự án. 

- Hệ thống đường ống cấp nước cho dự án bằng đường ống HDPE, bố trí 

ngầm dọc các tuyến giao thông; Bố trí trụ lấy nước chữa cháy theo quy định, an 

toàn khu dân cư.  



5.3.5. Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng: 

Xây dựng hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt, sản xuất của người dân và phục vụ công cộng trong vùng dự án. Áp dụng 

tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3 : 2007 Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu 

sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung và tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và 

hạ tầng đô thị. 

- Đường dây điện trung thế, trạm biến áp cấp điện cho dự án. 

- Đường dây điện hạ thế đi nổi trên trụ bê tông ly tâm, bố trí dọc theo các 

tuyến giao thông mới đầu tư. 

- Điện chiếu sáng: Đường dây đi nổi, dùng chung trụ với trụ điện hạ thế.  

5.4. Địa điểm đầu tư: Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. 

5.5. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-2023. 

5.6. Giải pháp bảo vệ môi trường: Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. 

5.7. Nguồn vốn: Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh và hoàn trả bằng 

nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án. 

5.8. Khả năng cân đối vốn: Vốn đầu tư của dự án được cân đối bằng 

nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án đưa vào khai thác, sử dụng, đảm bảo cân 

đối vốn đầu tư. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Dự án thực hiện sẽ cải thiện tốt môi trường, giải quyết tình trạng ngập 

úng, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu dân cư đô thị. 

- Tăng giá trị đất qua đầu tư kết cấu hạ tầng tạo điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương, đáp ứng yêu cầu về giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp 

điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh 

Điện đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Quảng Nam về chủ trương đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất 

tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam xem xét, thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PTQĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Trƣờng Sơn 



 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị 
xã Điện Bàn

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 104/TTr-STNMT ngày 
02/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 
Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 
2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 68/BC-

SKHĐT ngày 26/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Báo cáo thẩm định nội bộ số 58/BC-STNMT ngày 02/02/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự 
án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. 

5. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;
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- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 
quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 

Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
6. Tổng mức đầu tư:  46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (ứng Quỹ phát triển đất và hoàn trả 

bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh).
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Định canh, định cư và kinh tế 

mới.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. Sở Xây dựng (Công văn số 200/SXD-QLHT ngày 26/02/2021):
a) Về quy định liên quan đến phát triển đô thị, nhà ở:
Theo quy định pháp luật nhà ở thì đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở; được 

điều chỉnh bởi quy định của các pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động 
sản, pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng, pháp luật đất đai. Theo đó bao gồm 
các nội dung quy định liên quan về Chương trình, khu vực phát triển đô thị; 
Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; quy định về điều kiện khu vực được 
phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khu vực có yêu cầu chủ đầu tư xây dựng 
nhà ở; các quy định về bất động sản đưa vào kinh doanh,…Do vậy, dự án cần xem 
xét, đánh giá, quy định trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật 
xây dựng, pháp luật quy hoạch, pháp luật nhà ở, quy định tại Quyết định số 
2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 để thực hiện.

b) Các nội dung góp ý liên quan khác:
- Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại Khối phố 2, phường Vĩnh 

Điện được UBND tỉnh có chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện tại văn 
bản số 4716/UBND-KTN ngày 13/8/2019; UBND tỉnh đã có chủ trương giao các 
địa phương lập dự án khu dân cư kết hợp khai thác quỹ đất từ nguồn vốn đầu tư 
công tại Công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021.
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- Vị trí đề xuất dự án thuộc Khối phố 2, phường Vĩnh Điện; theo Quy hoạch 

phân khu 1/5.000 đô thị Phương An được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; bản vẽ phương án đề xuất cơ bản phù hợp với 
quy hoạch, khớp nối hạ tầng theo Quy hoạch phân khu đô thị Phương An.

- Đề nghị có phương án, giải pháp đảm bảo thoát nước thải được xử lý đảm 
bảo trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực, đảm bảo tuân thủ theo pháp 
luật về quy hoạch, môi trường.

- Khái toán tổng mức đầu tư được xem xét trên cơ sở suất vốn đầu tư của Bộ 
Xây dựng và thực tế khu vực dự án; được xem xét trong quá trình thẩm định dự án 
đầu tư.

2. UBND thị xã Điện Bàn: Không có ý kiến.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Khối phố 2 là khu vực trung tâm của phường 

Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn nhưng hiện trạng chưa có hệ thống đường giao thông, 
cấp điện, cấp thoát nước, mùa mưa thường xuyên bị ngập úng, gây ô nhiễm môi 
trường xung quanh khu vực. Do đó, việc đầu tư xây dựng khu dân cư kết hợp khai 
thác quỹ đất nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô 
thị là hết sức cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị 
xã Điện Bàn đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 
dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP 
ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch 
đầu tư công năm 2021 và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự 
án có tổng mức đầu tư 46.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C theo 
quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm:
Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư trong phạm vi khoảng 

2,2ha, cụ thể:
- Đường phố nội bộ theo TCXDVN 104:2007 gồm 02 đoạn tuyến:
+ Đoạn 01 có chiều dài khoảng 183m, mặt cắt ngang 13,5m= 3m (vỉa hè) + 

7,5m (mặt đường) + 3m (vỉa hè).
+ Đoạn 02 có chiều dài khoảng 231m, mặt cắt ngang 10,5m= 2,5m (vỉa hè) + 

5,5m (mặt đường) + 2,5m (vỉa hè).
+ Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.
- Các hạng mục phụ trợ: San nền, hệ thống thoát nước; hệ thống cấp điện và 

hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp nước; trạm biến áp và đường dây trung thế, 
hạ thế; cây xanh...

b) Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
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c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách tỉnh đã được 
thẩm định nguồn vốn cho dự án là 46 tỷ đồng (giai đoạn 2021-2023) tại Báo cáo 
số 68/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư là đảm bảo thời 
gian thực hiện theo nhóm dự án được quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 
đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2021-2023; qua xem xét báo cáo 
thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thống nhất tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2021-2023.

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định:
- Theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 46,133 tỷ 
đồng, tuy nhiên theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 
68/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì ngân sách tỉnh 
cân đối 46 tỷ, chênh lệch thiếu 133 triệu đồng. Vì vậy, nhằm đảm bảo nguồn vốn 
để triển khai thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư 
dự án thành 46 tỷ đồng.

- Việc khái toán tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc tách 
khối lượng để lập nên tổng mức đầu tư, chủ đầu tư có so sánh suất đầu tư với các 
công trình tương tự và suất đầu tư của Bộ Xây dựng ban hành, Sở Kế hoạch nhận 
thấy việc khái toán kinh phí xây dựng tương đối phù hợp, giá trị tổng mức đầu tư 
sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối 
lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, yêu cầu không vượt tổng mức 
đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

III. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, 
phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Sở TN&MT (đ/biết);
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





 UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn

thực hiện đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, 
phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
  

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 
Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã 
Điện Bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT 
ngày 02/02/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 
hiện đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 
Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 02/BC-PTQĐ ngày 

01/02/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 58/BC-STNMT 
ngày 02/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

5. Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 2021 (đợt 
1).
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II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư 

phát triển Quảng Nam tại Công văn số 199/SKHĐT-QHTH ngày 03/02/2021, 
Công văn số 242/SKHĐT-QHTH ngày 09/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định
1. Tên dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 

Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 46.133 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh 46.133 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh (Ứng Quỹ phát 

triển đất và hoàn trả bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân 
sách tỉnh) 46.133 triệu đồng.

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Định canh, 
định cư và kinh tế mới.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp
1. Công văn số 312/STC-ĐT ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính
Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường, dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh 
Điện, dự kiến tổng mức đầu tư 46.133 triệu đồng; nguồn vốn đề nghị thẩm định 
là ứng trước từ Quỹ phát triển đất của tỉnh và hoàn trả bằng nguồn thu tiền sử 
dụng đất của dự án, nguồn vốn dự kiến thu từ dự án là 47.878 triệu đồng; thời 
gian thực hiện năm 2021 - 2023. Tại Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 
29/12/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn 
Quỹ phát triển đất năm 2021 (đợt 1), có tên danh mục dự án này, nhưng không 
có mức vốn ứng cụ thể, nên Sở Tài chính không đủ cơ sở có ý kiến về nguồn 
vốn đầu tư của dự án này.

2. Công văn số 85/QĐT-KHTĐ ngày 19/02/2021 của Quỹ Đầu tư phát 
triển Quảng Nam

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tại Công 
văn số 90/PTQĐ-QĐ ngày 10/12/2020, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đã 
làm việc với đơn vị và nhu cầu ứng vốn là 46.000 triệu đồng (năm 2021 là 
32.000 triệu đồng, năm 2022 là 14.000 triệu đồng), khả năng hoàn trả vốn ứng là 
46.000 triệu đồng (năm 2022 là 13.000 triệu đồng, năm 2023 là 33.000 triệu 
đồng) và thống nhất ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án 
Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện với mức 
vốn dự kiến cho ứng là 46.000 triệu đồng, nguồn hoàn trả từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh. Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 
đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát 
triển đất năm 2021 (đợt 1) tại Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại 

Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh 
tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Về tổng mức đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư trên cơ sở báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam lập, Sở Tài 
nguyên và Môi trường thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 
58/BC-STNMT ngày 02/02/2021.

3. Về nguồn vốn đầu tư
Tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh (Ứng Quỹ phát triển đất và 
hoàn trả bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh) trên 
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cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 
31/12/2020.

4. Về cân đối nguồn vốn và mức vốn bố trí
UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát 

triển đất năm 2021 (đợt 1) tại Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, 
trong đó mức ứng cho dự án là 46.000 triệu đồng.

Sau khi nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí tương ứng với nguồn vốn 
ứng trước thực hiện dự án, để hoàn ứng Quỹ phát triển đất theo quy định.

III. Kết luận
Dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh 

Điện, thị xã Điện Bàn dự kiến có tổng mức đầu tư 46.133 triệu đồng; dự án đã 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh 
tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh 
tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

Sau khi nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí tương ứng với nguồn vốn 
ứng trước thực hiện dự án, để hoàn ứng Quỹ phát triển đất theo quy định.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh các thủ tục theo quy 
định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực 
hiện các bước tiếp theo; đồng thời huy động 133 triệu đồng (ngoài mức vốn ứng 
trước theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh) bố 
trí thực hiện dự án.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan
V/v ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 
tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại Khối phố 2, 

phường Vĩnh Điện.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 233/SKHĐT-
TĐDA ngày 08/02/2021 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại Khối phố 2, phường Vĩnh Điện, Sở 
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy định liên quan đến phát triển đô thị, nhà ở:

Theo quy định pháp luật nhà ở thì đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 
được điều chỉnh bởi quy định của các pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất 
động sản, pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng, pháp luật đất đai. Theo đó 
bao gồm các nội dung quy định liên quan về Chương trình, khu vực phát triển 
đô thị; Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; quy định về điều kiện khu vực 
được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khu vực có yêu cầu chủ đầu tư 
xây dựng nhà ở; các quy định về bất động sản đưa vào kinh doanh,…Do vậy, dự 
án cần xem xét, đánh giá, quy định trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định 
trong pháp luật xây dựng, pháp luật quy hoạch, pháp luật nhà ở, quy định tại 
Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 để thực hiện.

2. Các nội dung góp ý liên quan khác:

- Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại Khối phố 2, phường Vĩnh 
Điện được UBND tỉnh có chủ trương giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện tại văn 
bản số 4716/UBND-KTN ngày 13/8/2019; UBND tỉnh đã có chủ trương giao 
các địa phương lập dự án khu dân cư kết hợp khai thác quỹ đất từ nguồn vốn đầu 
tư công tại Công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021.

- Vị trí đề xuất dự án thuộc Khối phố 2, phường Vĩnh Điện; theo Quy 
hoạch phân khu 1/5.000 đô thị Phương An được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; bản vẽ phương án đề xuất cơ bản 
phù hợp với quy hoạch, khớp nối hạ tầng theo Quy hoạch phân khu đô thị 
Phương An.

- Đề nghị có phương án, giải pháp đảm bảo thoát nước thải được xử lý 
đảm bảo trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực, đảm bảo tuân thủ theo 
pháp luật về quy hoạch, môi trường.
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- Khái toán tổng mức đầu tư được xem xét trên cơ sở suất vốn đầu tư của 
Bộ Xây dựng và thực tế khu vực dự án; được xem xét trong quá trình thẩm định 
dự án đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng đối với báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại Khối phố 2, phường Vĩnh 
Điện; kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lưu: VT, QLHT, Kh3.
(E:\KHUONG\BAO CAO\BAO CÁO 2021\Công văn gửi Sở KHĐT, đề 
xuất chủ trương đầu tư tạo lập, khai thác quỹ đất tại khối phố 2 vĩnh 
điện, file up.docx.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

 

              Số:  41  /BC-QLĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Điện Bàn, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quĩ đất 

tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn kèm theo hồ sơ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quĩ đất tại khối 

phố 2, phường Vĩnh Điện của Trung tâm Phát triển quĩ đất Quảng Nam, Tờ trình 

số 104/TTr-STNMT ngày 02/02/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh và Công 

văn số 233/SKHĐT-TĐDA ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhss,  

 Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị  kính báo cáo một số nội dung 

sau: 

1. Dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quĩ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh 

Điện theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Trung tâm Phát triển quĩ đất 

Quảng Nam có quy mô diện tích khoảng 2,264 ha; có ranh giới tiếp cận: Đường 

Trần Cao Vân, Đường Cao Thắng, Đường Lê Đình Dương, Trường Tiểu học Kim 

Đồng (cơ sở 2).  

Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục ứng nguồn 

vốn Quỹ phát triển quĩ đất năm 2021 (đợt 1) và giao cho Trung tâm Phát triển quĩ 

đất Quảng Nam tổ chức thực hiện tại Quyết định 3892/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020; được Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn thống nhất chủ trương tại 

Thông báo kết luận số 358/TB-TU ngày 18/4/2019. 

Mục tiêu của dự án: Hình thành một khu dân cư mới, giải quyết việc ngập 

úng thường xuyên, giảm thiểu ô nhiểm môi trường,  

2. Vị trí dự án đề xuất nêu trên phù hợp với QHPK (1/5000) xây dựng đô thị 

Phương An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3852/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2017, phù hợp với định hướng phát triển chung của thị xã Điện Bàn, 

góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Căn cứ các nội dung nêu trên, Phòng Quản lý đô thị kính đề nghị UBND thị 

xã có văn bản phản hồi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm cơ sở thẩm định dự án. 

Phòng Quản lý đô thị trân trọng kính báo cáo! 

 
Nơi nhận: 
- UBND thị xã; 

- Lưu VT; 

 

               TRƯỞNG PHÒNG 

                 

             

                 

 

 

                         Đặng Hiệp Lực 
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