
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 325 /BC-SNN&PTNT         Quảng Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2020 
 

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra, tổng hợp hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 271/ĐPHA-P3 ngày 

29/9/2020 của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An đề nghị chuyển mục đích 

sử dụng rừng Dừa nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

Cồn Tiến; sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Công ty, Sở Nông nghiệp và PTNT 

có ý kiến như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến tại xã Cẩm Thanh, thành 

phố Hội An được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho ý kiến chấp thuận đầu 

tư dự án tại Công văn số 136/HĐND-VP ngày 22/5/2018; được UBND tỉnh 

Quảng Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

Cồn Tiến, dùng nguồn thu từ mức thu tiền sử dụng đất của dự án để hoàn vốn đầu 

tư xây dựng cầu Km 0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc Cầu Cửa Đại theo 

hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) do Công ty Cổ phần 

Đạt Phương làm Chủ đầu tư dự án. 

Đến nay, Công ty Cổ phần Đạt Phương đã cung cấp các hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tổ chức, cá nhân đề 

nghị chuyển mục đích sử dụng rừng;  

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm 

theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công;  

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng). 

Qua đối chiếu các hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp cho Sở 

Nông nghiệp và PTNT đảm bảo theo quy định. 

 Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ, để UBND tỉnh có cơ sở tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã phối hợp với Công ty giải trình làm rõ một số nội dung phục vụ công tác 

thẩm định của UBND tỉnh như sau: 
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1. Thông tin cơ bản về dự án 

1.1. Tên công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến. 

1.2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An 

1.3. Ranh giới quy hoạch Khu đô thị Cồn Tiến: tại xã Cẩm Thanh, thành 

phố Hội An. 

Diện tích lập quy hoạch: khoảng  311.073,73 m
2
 có tứ cận giáp: 

- Phía Đông giáp: Sông Đế Võng. 

- Phía Tây giáp: Đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại. 

- Phía Nam giáp: Sông Đế Võng, ao tôm và khu dân cư hiện trạng. 

- Phía Bắc giáp: Đường bê tông. 

1.4. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án:  518 tỷ đồng. 

1.5. Quy mô dân số: khoảng 2000 người. 

2. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Năm 2018, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến được Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho ý kiến chấp thuận đầu tư Dự án tại Công văn 

số 136/HĐND-VP ngày 22/5/2018; được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, dùng nguồn 

thu từ mức thu tiền sử dụng đất của dự án để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km 

0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc Cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây 

dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) 

Khu đô thị Cồn Tiến sau khi hình thành sẽ tạo lập một khu đô thị đồng bộ, 

hiện đại với đầy đủ các chức năng, phục vụ cư trú, du lịch, thương mại và dịch vụ, 

tổ chức các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí của khu vực; là 01 trong 04 dự 

án đối ứng, thanh toán vốn cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng cầu Km 0+317 trên 

tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển 

giao (hợp đồng BT). Với những lý do nêu trên thì việc đầu tư xây dựng Khu đô 

thị Cồn Tiến là điều hết sức cần thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

3. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 

Theo Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng dừa nước và Biên bản kiểm tra 

thực tế hiện trường ngày 28/7/2017 giữa đại diện các đơn vị gồm: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý khu 

dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, UBND xã Cẩm Thanh và Công ty cổ 

phần Đạt Phương (chủ đầu tư) kiểm tra xác định: 

Tổng diện tích rừng phòng hộ có trong ranh giới dự án là: 32.205,23 m
2
; gồm: 

- Rừng phòng hộ tập trung: 22.068,44 m
2
. 

- Rừng phòng hộ phân tán nhỏ lẻ đề nghị chuyển mục đích là: 10.136,79 m
2
. 
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- Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng: Đầu tư xây dựng nhà 

ở Khu đô thị Cồn Tiến. 

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

- Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định số 08/QĐ-

HĐND ngày 25/2/2016 và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 

đô thị Cồn Tiến tại văn bản số 136/HĐND-VP ngày 22/5/2018. 

- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 

4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại văn bản 

số 2322/UBND-KTN ngày 02/5/2019; Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 

03/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An; 

Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt Hiệu chỉnh cục bộ và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo 

đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Cồn Tiến, 

xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. 

Theo ý kiến của Công ty cổ phần Đạt Phương (chủ đầu tư) thì Công ty 

chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan 

a) Quy hoạch lâm nghiệp (quy hoạch 3 loại rừng) 

Hiện nay, Công ty cổ phần Đạt Phương (chủ đầu tư) đang lập hồ sơ, thủ 

tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-

CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và tỉnh Quảng Nam cũng đang xây dựng quy 

hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với diện tích đất 

rừng bị ảnh hưởng bởi dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh tổng 

hợp trình HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng 

rừng (dừa nước) sang mục đích khác; Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ đưa ra khỏi 

quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án trong quy 

hoạch của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và phối hợp cùng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật nội dung này vào quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

b) Về độ che phủ rừng: Tại Văn bản số 3457/UBND-KTN ngày 

25/6/2020, UBND tỉnh báo cáo: Chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 

của tỉnh Quảng Nam là 54% (theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 được phê 

duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam); tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích rừng là 

628.573 ha, trong đó rừng tự nhiên là 466.113 ha, độ che phủ rừng là 59,44% 

(tăng 5,44% so với mục tiêu đề ra); diện tích rừng dừa nước đề nghị chuyển đổi 

của dự án là khoảng 01 ha phân tán manh mún (10.136,79 m
2
) không ảnh hưởng 

đến độ che phủ chung về rừng của tỉnh Quảng Nam. 
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c) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua danh mục dự 

án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trong các năm 

2017; 2018; 2019 và năm 2020 tại Nghị quyết số 37/NĐ-HĐND ngày 

17/12/2019. Đồng thời Dự án cũng được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt 

danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 

năm 2020 tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 10/2/2020. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội  

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị cồn tiến sẽ mang lại những hiệu quả 

tích cực đối với kinh tế xã hội địa phương thể hiện ở các mặt: 

- Tăng cường chất lượng hệ thống giao thông trong khu vực, thúc đẩy 

giao thương hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ; tạo điều kiện phát triển 

kinh tế xã hội của xã Cẩm Thanh nói riêng và thành phố Hội An nói chung. 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch đến 

thăm quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện cho dân cư khu vực dự án phát triển kinh 

doanh, buôn bán, phát triển kinh tế về đêm. 

- Tạo ra một quần thể cảnh quan cho toàn khu vực, đáp ứng các nhu cầu 

về dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí cao cấp. Cải thiện chất lượng đời sống, 

điều kiện văn hoá tinh thần và ý thức văn minh xã hội của người dân trong khu 

vực; thu hút nguồn lực địa phương (lao động, thiết bị máy móc, vật liệu xây 

dựng,...) góp phần phát triển kinh tế và phát huy chủ trương huy động các nguồn 

lực trong đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và chính quyền thành phố. 

7. Về đánh giá tác động môi trường 

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường  phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tại Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 về 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án " Khu đô thị Cồn Tiến" 

tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Qua các nội dung nêu trên và ý kiến của Công ty cổ phần Đạt Phương; Sở 

Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, thẩm định, 

trình HĐND tỉnh xin thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng 

rừng dừa nước với diện tích 10.136,79 m
2
 (khoảng 01 ha) và đất lâm nghiệp sang 

mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến./. 

    Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Lưu VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Minh Hưng 

 



D IV1inh IIirig 

CONCJ1'Y ) PHAN CQNC HOA XA 1101 CEIU NGUIA V1T NAM 
DAT  PHUONC HOI AN Dc kip — 1'ii' do — Hanh phtic 

S: 294/DPHA-P3 Hói An, ngày 26 tháng 10 nám 2020 
"V/v b sung h so báo áo hin 
tr1ng dra ni.râc Khu do th Cn 
1.in..  

ÔNG NGHIP & PTNT QUANG NAM 

; S&  &3Q  
4N Ngày  'J.AQ 
iyên•  

KInh gi:ri: 

Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
Chi civic kiêm lam tinh Quãng Nam. 

  

Cong ty cô phAn Dat Phuong Hi An là Chü du tu dtr an du lii xây dçrng 
nhà ó Khu do thi Cn Tin. 

Can cr COng van s 2248/SNN&PTNT-CCKJ. ngày 20/10/2020 ccia Sâ 

Nông nghip vã P1'NT tinh Quãng Narn v vic bô sung, hoàn chInh h so 
nghj chuyn miic dIch six diing thng sang mic dIch khác. 

D hoàn thin h so xin chü tnrang chuyn mçc dIch sCr ditng rrng sang myc 
dIch xây dirng khu do thj Cn Tin, COng ty cã phn Dtt Phixong Hi An d trinh 
b sung h so "E3áo cáo thuyt rninh hin trng dra nirc, kern theo bàn d hiên 
Irang 1/2000". 

Cong ty c phn Dt Phuong Hi An kInh mong Sâ NOng nghip và phát 
trin nông thôn, Chi cc kim lam tinh Quãng Narn xem xét, d nghj Hi dng 

nhn dan tinh chp thuãn chü trixong chuyn miic dIch sir dvng r&ng dé xãy dçrng 
khu dO thi Cn Tin. 

Trãn trQng cam on./. 

Noinhân: 
- Nhr trén: 

- IdELI \/ F. 





H(>I DONG NHAN DAN
TiNH QUANG NAM

sf>: og IQD-HDND

CONG HOA xA HOI CHi; NG iA VI~T AM
DQcl~p - T\l' do - H~n phuc

Quang Nam, ngay:J5 thdng

QUYETI>INH
BQI KHU KTM ~lffJ'l!~~t chii trurrng dAu tir du an ~fiydung cAu KmO+ 17 n~m t "n

.J 6' . ~~ • duong d~n phia Bile cAu Cira I>~i
A. 80: ··fJEt\l Nqay: ..~ce:I.2.fA£.

I -+-:"". ;();~.x.u~.j).(~..:_"7 i"P(B/tJ THUONG TRVC HDND TiNH QuANG AM
K.! Chuyen:7.-.A\:T.-1.4a7 .... -tt~· ~~~- ~l ,

-+-I<;;;:~"Can-ctr Luat To clnrc chinh quyen dia phuong ngay 19 than IS;

-+ v~e Can cir Luat DAu tu cong ngay 18 thang 6 nam 2014;
r I(Urt).
!J, Can cir Lust Xay d\ffi~ ngay 18 thang 6 nam 2014;

Can cu Nghi dinh so IS/201S/ND-CP ngay 14 thang 0 nam 201 cua
Chinh phu vS dAutu thea hinh thirc d6i tac cong nr;

Xet dS nghi cua Uy ban nhan dan tinh tai Cong van s6 6 7/UBND KTN
ngay 22 thang 02 nam 2016 va h6 sa kern theo,

QUYETDINH:
I>i~u 1. Phe duyet chu truang dAunr du an Xay dung cAu tren

duong d~n phia B~c cAuCira D?i vOinhUngnQidung chu ySu sau:

1. Ten dv an: DAu tu xay d\ffig cAuKmO+317 n~m tren du' g d~n ph a B~c
cAuCira D?i. .

2. Dia diSm thvc hi~n dv an: Thanh ph6 HQiAn, tinh Quang Nam,

3, M\lC tieu dAutu: Tung buac hoan thi~n h~ th6ng duemg Qven biS
gia, kSt n6i ducmg ven biSn Da N~ng - HQi An vai cAuCira Diva du' cUu
hQ, cUu n?n (duemg ven biSn Vi~t Nam), ph\lc V\l giao thong d l?i, thu h t dAu
tu, gop phAn thuc dAyphat triSn kinh tS - xa hQi vung Dong tinh mlng Na .

4, Quy mo va nQi dung dAutu:

- Xay dvng cAuKmO+317 vuQ'1:song DS V5ng: KSt cfiu cAu ~g be to g c6t
thep dv ung Ivc; chiSu dai cAu (tinh dSn duoi m6): 262,3Sm, b' tri sa d6 nhjp:
32m + (33+S0+33)m + (33+34+33)m; bS rQng m?t cAuB = 2Sm

- Cong tac b6i thuemg, GPMB: Da thvc hi~n hoal). thanh t
dv an cAuCira D?i.

s. T6ng muc d&utu dv kiSn: 419.944.518.000 dAng. (B6n tram mu 'i chin
ry, chin tram b6n muai b6n tri¢u, nam tram muai tam nghin arm ,

6. Ngu6n v6n dAutu:
- Nha dAutu tv huy dQng cac ngu6n v6n hgp phap dS dAut

thanh cong trinh;
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- Nha mroc b6 tri quy d~t giao cho nha d~u tu thirc hien du an khac dS thanh
toan v6n d~u nr thuc hien du an d~u tu Xay dung - Chuyen giao thea quy dinh
phap lu?t hien hanh, Quy d~t du ki@ndS xem xet b6 tri gam: Khu do thi BSn TrS,
thanh ph6 HQi An; Khu do thi Dai hoc Phan Chu Trinh (cii), thanh ph6 HQi An;
Khu do thi Can TiSn, thanh ph6 HQi An; Khu do thi Noi Rang, huyen Duy
Xuyen; Khu do thi ven biSn xa Binh Duong, huyen Thang Binh.

7. Hinh thirc d~u tu: HQ'Pdang Xay dung - Chuyen giao (HQ'Pdang BT).
8. Thai gian thirc hien du an: Nam 2016 - 2018.

f>i~u2. UBND tinh co trach nhiem chi dao cac co quan, dan vi lien quan tiSp
thu y kiSn cua cac nganh, dia phirong hoan chinh ha sa, thu tuc d~u tu va trien
khai thirc hien du an dam bao thea dung quy dinh phap lu?t hien hanh; t6 chuc Iva
chQn,kY kSt hQ'Pdang vai nha d~u tu co du nang Ivc tai chinh dS thvc hi~n dv an.

Q ). d' h ' h'" I kA' 'k' /~uyet In co lyU VC e tu ngay y..

TM. THUONG TRl/C Hf>ND
KT. CHU TICH
PHO CHUT! 11

Vo HAng
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UY BAN NHAN DAN
TINH QuANG NAM

s6c!.5!AIQU-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl,l'do - H~nh phiic

QuangNam, ngay;ff"thang 7 ndm 2016

. QUYETDINH
Phe duy~t k~t qua ll,l'achon nha diu ttr

Dl,l'an: DAu tir xay dung cong trinh ciu KmO+317 tren tuy~n dU<rngdin
phia B~c cAu Cira Dai theo hinh tlurc Hop dAng Xay dung - Chuyen giao

(Hgp dAng BT)

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG NAM
c ." •

Can ell Quyet dinh s6 08/QD-IIDND ngay 25/0212016 cua IIDND tinh
Quang Narn phe duyet chu truong d§.u tu xay dung e§.uKmO+317 n~rn tren
tuyen duong dan phia B~e e§.uCira Dai;

Can ell Quyet dinh s6 958/QD-UBND ngay 15/3/2016 cua UBND tinh
Quang Narn phe duyet bao cao nghien ciru kha thi du an d§.utu xay dung cong
trinh C§.uKmO+317 thuoc duong dan phia B~e duCira Dai thea hinh thirc xay
dung - chuyen giao (BT);

Can cir Quyet dinh s6 1764/QD-UBND ngay 23/5/2016 cua UBND tinh
Quang Narn phe duyet kS hoach lira chon Nha d§.utu dlJ an d§.utu xay d\ffig
eong trinh C§.u KmO+317 tren tuySn duemg dan phia B~e e§.u Cua B~i thea
hinh thue Hqp d6ng Xay dvng - ChuySn giao (HQ'Pd6ng BT);

Theo QuySt dinh s6 119/QB-KTM ngay 26/5/2016 eua Ban Quan Iy Khu
kinh tS rna Chu Lai phe duy~t H6 sa yeu e§.uchi dinh Nha d§.utu thlJe hi~n dlJ
an d§.utu xay dVng eong trinh C§.uKrnO+317 tren tuySn duemg dan phi a B~e
e§.u Cua B~i thea hinh thue HQ'Pd6ng Xay dlJng - ChuySn giao (HQ'Pd6ng
BT);

Xet h6 sa kern thea To trinh s6 116/TTr-KTM ngay 0117/2016 eua Ban
Quan Iy Khu kinh tS rna Chu Lai v@vi~e thfirn dinh, phe duy~t kSt qua Iva ehQn

. Nha d§.utu dlJan d§.utu xay dlJllgeong trinh C§.uKmO+317 tren tuySnduang danphia
B~e e§.uCiraB~i thea hinh thue HQPd6ngXay dlJllg- ChuySngiao (HQPd6ngBT);

Theo dS nghi eua Sa KS ho~eh va B§.utu t~i Bao eao kSt qua thfirn dinh kS
ho~eh Iva ehQnnha d§.utu s6 340/BC-SKHBT ngay 0817/2016,

QUYETDINH:

Di~u 1.Phe duy~t kSt qua Iva ehQnnha d§.utu dv an d§.utu xay dlJllg eong
trinh C§.ukmO+317 tren tuySndUOngdan phia B~e e§.uCua D~ thea hinh thue HQP



d6ng Xay dung - Chuyen giao (HQP d6ngBT), voi cac n9i dung sau:

1. Ten du an: D~u tu xay dung cong trinh C~u KmO+317 tren tuyen duong
dfuIphia B~c c~u Cira Dai thea hinh thtrc HQ'Pd6ng Xay dung - Chuyen giao
(HQ'Pd6ng BT).

2. Dia diSm xay dung: Phuong Cira Dai, thrum phB H9i An, tinh Quang
Nam. .'

3. Nha d~u tu t~ng th~u: Cong ty C6 phdn Dat Phuong.
4. T6ng vBn ~~u tu du an: 391.252.415.000 d6ng.
5. Loai hQ'Pdang: Xay dung - Chuyen giao (HQ'Pd6ng BT).
6. Thai gian thirc hien hop d6ng: 30 thang,
7. Phuong thirc thanh'toan cho nha d~u tu:
Nha mroc can dBi quy d~t cac khu do thi (voi t6ng dien tich khoang 306ha,

gom: Khu do thi BSn TrS, thanh phB H9i An: 6ha; Khu do thi Dai hoc Phan
Chu Trinh (cfl), thanh phB H9i An: 15ha; Khu do thi C6n TiSn, thrum phB H9i
An: 30ha; Khu do thi N6i Rang, huyen Duy Xuyen: 25ha; KhU do thi yen bien
xa Binh Duong, huyen Thang Binh: 230ha) dS giao, thanh toan cho nha d~u tu
thea dan gia dugc UBND tinh phe duy~t thea quy dinh va thea nguyen t~c
ngang gia, btl tru chenh I~ch gifra gia tri dv an BT va gia tri quy d~t thanh toano

Thai diSm thanh toan dv an BT b~ng quy d~t la thai diSm UBND tinh ~ ,
ban hanh quYSt dinh giao d~t cho Nha d~u tu, dugc triSn khai d6ng thai ho~c ;,~
sau khi hoan thanh dv an BT thea quy dinh t~i ~iSu 43 Nghi dinh s,B_t.~\
15/2015IND-CP ngay 14/02/2015 cua Chinh phu ve dau tu thea hinh thuc do~~/ c;')

tac cong tu. Khoan la~yay trong phuang an, tai chi~ cua Hgp d6ng BT, tuang·:'~....+
Ung vai gia tri quy dat dugc giao dugc cham dfu ke tu ngay UBND tinh ban
hanh quySt dinh giao d~t cho Nha d~u tu.

Di~u 2. T6 chuc thvc hi~n:
1. Ban Qmin ly KhUkinh tS rna Chu Lai co tnich nhi~m:
- Dang tM thong tin vS kSt qua Iva chQnnha d~u tu va thong bao kSt qua Iva

chQnnha d~u tu dSn cac nha d~u tu tham dv th~u trong thai h~ va dam bao n9i
dung thea quy dinh t~i Nghi dinh sB 30/2015IND-CP ngay 17/3/2015 clia Chinh
phu;

- T6 chuc dam phan, hom thi~n, kY kSt thoa thu~n d~u tu, kY kSt hgp d6ng
dv an vai nha d~u tu dugc Iva chQntheo dung quy dinh hi~n hanh;

- Hoan chinh cac h6 sa, thu t\lC thea dung cac quy dinh cua Nha nuac vS
qUID ly d~u tu xay d\lllg cong trinh va chiu trach nhi~m truac phap lu~t trong
qua trinh triSn khai thvc hi~n.

2. Cac Sa: KS ho~ch va D~u tu, Tai chinh' Tai nguyen va Moi truOng, Xay
d\lllg, Giao thong v~n tMphBi hgp vai cac ngrum lien quan thea d5i, huang d~n
giam sat trong qua trinh triSn khai thvc hi~n.

, Di~u 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam dBc cac Sa: KS ho~ch va
Dau tu, Tai chinh, Xay d\lllg, Giao thong v~n tai; Truang ban Ban quan ly Khu

I
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kinh t~ rna Chu Lai, Chu tich UBND cac huyen, thrum ph6 HQi An, Duy
Xuyen, Thang Binh, Giam d6c Cong ty C6 phfrn Dat Phuong va Thu tnrong
cac co quan, dan vi co lien quan can cir quyet dinh thi hanh.

Quyet dinh nay co hieu hrc ke til ngay k~:~

Nfl; nltfin: i~._.CHU T CH
• , ~ .- /,:'1'

- Nhu Dieu 3; l' ..;-'"_.-.~;;~';~"-cr, cac pcr UBND tinh; _, <',': '~i'.19-
r•• s·-crvr: ) :.~~

- LUll: vr,KITH,KIN, ..
(E:IDropboxIHUNGIGiaothongsquyet dinhlQD
20I61PD KHDT17II.P D ket qua lua chon nha dau
tu du an BTcau KmO+3I7.doc)

Binb Van Tbu
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