
Phụ lục 1 

CHI TIẾT NỘI DUNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU DÂN CƯ TRUNG AN, THỊ TRẤN ÁI 

NGHĨA, HUYỆN ĐẠI LỘC  

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    tháng 3 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

1. Tên dự án: dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trung An, thị trấn 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.                               

2. Địa điểm xây dựng: thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

3. Quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất:  Quy mô dự án khoảng 13,4ha; các chỉ tiêu 

sử dụng đất của dự án được xác định cụ thể theo quy hoạch chi tiết xây dựng 

1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 

xây dựng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành 

liên quan và thiết kế đô thị được duyệt; đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật 

chung khu vực. 

Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội (nếu có) trong phạm vi dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được 

duyệt; có trách nhiệm xây dựng nhà ở tại các khu vực quy định tại khoản 17, 

Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và đảm 

bảo không dưới 20% tổng diện tích đất ở dự án. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 143 tỷ đồng. 

5. Thời gian và tiến độ thực hiện: Quý I/2021 đến năm 2023. Tiến độ chi 

tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn. 



 

 

Phụ lục 2 

CHI TIẾT NỘI DUNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY THỊ TRẤN ÁI 

NGHĨA, HUYỆN ĐẠI LỘC  

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày    tháng 3 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc.                               

2. Địa điểm xây dựng: thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

3. Quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất:  Quy mô dự án khoảng 49,9ha; các chỉ tiêu 

sử dụng đất của dự án được xác định cụ thể theo quy hoạch chi tiết xây dựng 

1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 

xây dựng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành 

liên quan và thiết kế đô thị được duyệt; đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật 

chung khu vực. 

Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội (nếu có) trong phạm vi dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được 

duyệt; có trách nhiệm xây dựng nhà ở tại các khu vực quy định tại Khoản 17, 

Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và đảm 

bảo không dưới 20% tổng diện tích đất ở dự án. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 678,5 tỷ. 

5. Thời gian và tiến độ thực hiện: Quý I/2021 đến năm 2024. Tiến độ chi 

tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn. 



Phụ lục 3 

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ LAM VÀ KHU ĐÔ 

THỊ AN NAM TẠI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng 3 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

TT Dự án Điều chỉnh diện tích sử dụng đất 

Điều 

chỉnh tiến 

độ thực 

hiện 

1 
Khu đô 

thị LAM 

- Đất ở: 84.298 m
2
, gồm: 

+ Đất ở liên kế: 72.346 m
2
; 

+ Đất ở biệt thự: 11.952 m
2
. 

- Đất công cộng: 13.418 m
2
, gồm: 

+ Đất công cộng cấp đô thị (trường THCS): 

10.357 m
2
; 

+ Đất công cộng khu ở: 3.061 m
2
. 

- Đất cây xanh: 24.623 m
2
, gồm: 

+ Đất cây xanh khu ở: 5.394 m
2
; 

+ Đất cây xanh cảnh quan ven sông: 19.229 m
2
. 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 71.288 m
2
, 

gồm: 

+ Đất giao thông: 69.535 m
2
; 

+ Đất mương sau nhà: 1.753 m
2
. 

Hoàn 

thành vào 

Quý 

IV/2022 

2 

Khu đô 

thị An 

Nam 

- Đất ở: 84.298 m
2
, gồm: 

+ Đất ở liên kế: 72.346 m
2
; 

+ Đất ở biệt thự: 11.952 m
2
. 

- Đất công cộng: 13.418 m
2
, gồm: 

+ Đất công cộng cấp đô thị (trường THCS): 

10.357 m
2
; 

+ Đất công cộng khu ở: 3.061 m
2
. 

- Đất cây xanh: 24.623 m
2
, gồm: 

+ Đất cây xanh khu ở: 5.394 m
2
; 

+ Đất cây xanh cảnh quan ven sông: 19.229 m
2
. 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 71.288 m
2
, 

gồm: 

+ Đất giao thông: 69.535 m
2
; 

+ Đất mương sau nhà: 1.753 m
2
. 

Hoàn 

thành vào 

Quý 

IV/2022 

 




