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TỜ TRÌNH 

Xin ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 

xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà, phân khu số 01 

tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;  

- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;  

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng ngày 18/10/2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Công văn số 2841-CV/TU ngày 09/6/2020 của Tỉnh ủy cho ý kiến về 

Báo cáo số 118-BC/BCSĐ ngày 28/5/2020 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Công văn số 4265/UBND-KTN ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh về 

việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An; 

- Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và ban hành bản Quy định quản lý xây 

dựng theo quy hoạch Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An; 

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phân khu số 1- Khu đô thị 

Thanh Hà, với diện tích 19,17 ha; trích xuất từ Bản vẽ quy hoạch chi tiết  Khu 

đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An kèm theo Quyết định 3037/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2012; được xác lập giữa UBND thành phố Hội An và Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An; 

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thanh 

Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01); 

- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà - Phân khu 1, phường 

Thanh Hà, thành phố Hội An. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ LÝ DO ĐỀ NGHỊ CHẤP 

THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
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1. Tình hình thực hiện dự án: 

Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An được UBND tỉnh thống nhất 

chủ trương cho phép UBND thành phố Hội An chọn Công ty Cổ phần Khách 

sạn Hoàng Gia Hội An (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An) 

làm chủ đầu tư dự án tại Công văn số 4265/UBND-KTN ngày 08/12/20101. 

Khu đô thị Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

với quy mô 66,24 ha2.   

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND3 

về việc chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

Thanh Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01) trên phần diện tích 19,17 ha, 

được xác lập giữa UBND thành phố Hội An và Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoàng Gia Hội An (trích xuất từ Bản vẽ quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh 

phê duyệt kèm theo Quyết định 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012). 

Trên cơ sở chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đến nay, dự án đã cơ 

bản hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng; đã được UBND tỉnh giao khoảng 

70% diện tích đất dự án (13,5 ha/19,1 ha) tại Quyết định số 105/QĐ-UBND4 

ngày 14/01/2019; đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai thi công hạ 

tầng kỹ thuật trên phần diện tích này. 

2. Về chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của UBND tỉnh và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp 

luật nhà ở: 

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thanh 

Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01) là đúng thủ tục quy định tại Nghị định 

số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát 

triển đô thị. Tuy nhiên, có một số vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung hoàn 

thiện, như: Chủ đầu tư mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước để quản lý nguồn 

thu, dự án không thuộc diện “cấp Giấy chứng nhận đầu tư”, trách nhiệm của 

các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư,.... cần phải cập nhật và bổ sung phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

- Theo quy định pháp luật về nhà ở (khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở năm 

2014) thì dự án Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01) là dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở; theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

thì thực hiện thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư. Nghị định số 99/2015/NĐ-

                                           
1 Công văn số 4265/UBND-KTN ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu đô 

thị Thanh Hà, thành phố Hội An.   
2 Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và 

ban hành bản Quy định Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An. 
3 Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An (phân khu số 1). 
4 Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà - Phân khu 1, 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An. 
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CP có hiệu lực sau Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ (áp dụng 

pháp lý cao hơn); trong đó, phạm vi điều chỉnh chuyên sâu hơn về sở hữu, 

phát triển nhà ở, quản lý Nhà nước về nhà ở, kinh doanh bất động sản nhà ở. 

Vì vậy, việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư lần này là kế 

thừa, hoàn thiện thủ tục chấp thuận đầu tư trước đây (Quyết định 976/QĐ-

UBND ngày 28/3/2014), nhằm phù hợp hơn về quản lý phát triển nhà ở. 

III. ĐỀ XUẤT 

1. Về quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: 

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP quy định “đất dành cho xây dựng nhà ở 

xã hội và nhà ở tái định cư phải được xác định ngay khi lập và phê duyệt đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết”5. Quy hoạch chi tiết được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 (trước ngày 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ban hành) không có bố trí quỹ đất xây dựng 

nhà ở xã hội. Vì vậy, việc không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại thời điểm phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (20/9/2012) và chấp thuận đầu tư Khu đô 

thị Thanh Hà (phân khu số 01) tại Quyết định số 976/QĐ-UBND nêu trên là 

có cơ sở pháp lý. 

- Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, theo quy định của pháp luật về nhà ở 

xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP6), đối với dự án trên 10 ha “các đô thị 

loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch, đã 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”. 

Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên và thực tế dự án Khu đô thị 

Thanh Hà (phân khu số 01) đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư như: Thiết 

kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, thủ tục 

thu hồi đất giao đất và chủ đầu tư đang triển khai thi công xây dựng trên phần 

diện tích được giao (70% diện tích dự án đã được giao đất). 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét, cho ý kiến việc 

dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án này. 

2. Về cơ chế tài chính thanh toán: 

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh quyết định 

cơ chế tài chính phù hợp, đảm bảo theo quy định hiện hành. 

IV. VỀ NỘI DUNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà, phân khu 1 

tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An. 

                                           
5 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 
6 Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, tại các đô thị từ 

loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ 

án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”. 
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2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An. 

- Mã số doanh nghiệp: 4000490016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam cấp ngày 17/4/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/5/2018. 

- Địa chỉ: Số 488 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An. 

3. Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chủ đầu tư. 

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

dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 

được phê duyệt; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở. 

5. Địa điểm xây dựng: Phường Thanh Hà, thành phố Hội An. 

6. Quy mô dự án: 19,17 ha. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 

phân khu số 1 - Khu đô thị Thanh Hà, với diện tích 19,17 ha; trích xuất từ 

Bản vẽ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An kèm theo 

Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh; được xác 

lập giữa UBND thành phố Hội An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia 

Hội An, trong đó: 

- Đất ở: 85.481,6 m2. Bao gồm: 

+ Đất ở nhà nữa liên kế có sân vườn: 62.709,7 m2; 

+ Đất ở tái định cư: 22.771,9 m2. 

- Đất cây xanh, thể dục thể thao: 16.195,0 m2. 

- Đất công trình công cộng: 17.842,0 m2. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 72.211,4 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất: 

- Phía Đông Nam: Giáp Khu đô thị Thanh Hà, phân khu 4; 

- Phía Tây Nam: Giáp vệt dân cư chỉnh trang đường Điện Biên Phủ; 

- Phía Đông Bắc: Giáp Khu đô thị Thanh Hà, phân khu 2; 

- Phía Tây Bắc giáp vệt dân cư chỉnh trang. 

9. Quy mô dân số: Khoảng 1.500 người. 

10. Chỉ tiêu sử dụng đất: Theo Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 

phân khu số 1 - Khu đô thị Thanh Hà, với diện tích 19,17 ha; trích xuất từ 

Bản vẽ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An kèm theo 

Quyết định 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh; được xác lập 

giữa UBND thành phố Hội An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội 

An; Quy định quản lý xây dựng Khu đô thị Thanh Hà kèm theo Quyết định số 

3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh. 

11. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 
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- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

cho người dân tự xây dựng nhà ở. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải được cấp thẩm quyền xem xét đủ 

điều kiện và cho phép; đảm bảo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. 

Chủ đầu tư thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế đô 

thị và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho các lô đất có vị trí mặt 

tiền tiếp giáp trục cảnh quan trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt 

và Quy định quản lý quy hoạch kèm theo (cụ thể là các lô đất thuộc các ô đất 

số: C8, C9, C10, C11, C25, C28). Sau khi thiết kế đô thị và quy chế quản lý 

kiến trúc nhà ở được duyệt và ban hành, chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng 

nhà ở tại các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục cảnh quan nêu trên. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi dự án theo quy định. 

12. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: Hộ 

gia đình cá nhân tự quản. 

13. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 

trong toàn bộ dự án, gồm hệ thống giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng, cây xanh; 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật thiết kế tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 

được duyệt; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; tuân thủ theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, nước thải sinh hoạt được thu gom xử 

lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải của thành phố 

Hội An. 

14. Các công trình hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư đầu tư khu công viên, 

quảng trường đồng bộ trong toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt, 

tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch 

vụ thiết yếu theo quy định. 

15. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: (Theo ý kiến chỉ đạo 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX). 

16. Ưu đãi của Nhà nước: Theo quy định. 

17. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 26 

Luật Nhà ở và các nghĩa vụ về thuế liên quan; 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai các công 

việc theo đúng nội dung quyết định chấp thuận đầu tư, công văn chấp thuận 

chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và các quy định hiện hành; 
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- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư thực hiện báo cáo Sở Xây 

dựng, các Sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện dự án; thực hiện công tác 

nghiệm thu, bàn giao, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định 

tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và 

pháp luật về xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ; bố trí 

tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định; 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về huy động vốn theo quy định 

pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản; chỉ được chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại khu vực được 

cấp thẩm quyền cho phép, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho 

phép chuyển nhượng theo quy định; đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ; 

- Thực hiện các nội dung liên quan khác tại văn bản hướng dẫn thực hiện 

thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019; 

- Thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế đô thị và ban 

hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục 

cảnh quan trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt và Quy định quản 

lý quy hoạch kèm theo (cụ thể là các lô đất thuộc các ô đất số: C8, C9, C10, 

C11, C25, C28). Sau khi thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc nhà ở 

được duyệt và ban hành, chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở tại các lô 

đất có mặt tiền tiếp giáp trục cảnh quan nêu trên. 

18. Trách nhiệm của các Sở, ngành và chính quyền địa phương: 

a) Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện và quản lý dự án 

theo quy định. 

b) UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm: 

- Cập nhật và quản lý quy mô dân số, quy hoạch kiến trúc vào đồ án quy 

hoạch; cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, cao độ quy hoạch khu vực 

liên quan đến khu vực dự án. Tổ chức quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo 

pháp luật về xây dựng phù hợp thẩm quyền; 

- Phối hợp với chủ đầu tư xây dựng quy chế quản lý vận hành công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau đầu tư. Giám sát người dân trong xây 

dựng nhà ở khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng 

quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở; 
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- Quản lý đối với trường hợp người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch, 

thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc nhà ở (nếu có) đối với các lô đất 

được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. 

19. Những vấn đề liên quan khác: Thực hiện theo quy định. 

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư này nhằm kế thừa, hoàn thiện thủ 

tục chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của 

UBND tỉnh theo pháp luật về nhà ở. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thống nhất chấp thuận để 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định./.  

(Gửi kèm các văn bản liên quan) 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN và MT, KH và ĐT, TC; 

- UBND thành phố Hội An; 

- CPVP; 

- Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\TT HDND tinh xin y kien chap thuan CTDT 

KDT Thanh Ha (phan khu 1).doc) 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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   UBND TỈNH QUẢNG NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

   Số:  1689 /SKHĐT-QHTH                 Quảng Nam, ngày  07 tháng  11  năm 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng Quảng Nam 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1726/SXD-QLHT ngày 

24/10/2019 của Sở Xây dựng về việc góp ý điều chỉnh Quyết định số 976/QĐ-

UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị Thanh Hà (phân khu số 01), thành phố Hội An;  

Sau khi nghiên cứu nội dung liên quan và nội dung biên bản cuộc họp ngày 

03/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng tham gia dự họp có các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và đơn vị liên quan. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Về tình hình triển khai dự án 

- Dự án Khu đô thị Thanh Hà (phân khu số 01), thành phố Hội An đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014; chủ đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An; Quy mô dự án 

19,17 ha; nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có và huy động nguồn vốn hợp pháp của 

doanh nghiệp; thời gian thực hiện dự án từ năm 2014-2016; UBND tỉnh đã đồng ý 

gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019 tại văn bản số 1342/UBND-

KTN ngày 20/3/2018; 

- Dự án đến nay cơ bản đã hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đã được 

cấp phép xây dựng và triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai thực hiện theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 có 

nhiều vướng mắc liên quan đến dự án về việc quản lý tiền thu sử dụng đất, xét thấy 

các quy định pháp luật liên quan có sự điều chỉnh, bổ sung như Luật Đất đai, Luật 

Đầu tư, Luật Nhà ở vì vậy phải điều chỉnh thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện 

hành. 

2. Về một số nội dung điều chỉnh, bổ sung liên quan đến dự án 

- Để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành và thực hiện 

dự án theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, 

bổ sung một số nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 theo biên bản cuộc họp 

ngày 03/9/2014 như sau: 

+ Bổ sung các căn cứ pháp lý như: Luật Nhà ở 2014, 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, Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 

V/v góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu 

hạ tầng Khu đô thị Thanh Hà, thành phố 

Hội An (phân khu số 01) 
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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. 

+ Dự án Khu đô thị Thanh Hà (phân khu số 01), thành phố Hội An không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, do đó đề xuất bỏ nội dung “cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư” đã nêu tại nội dung gạch đầu dòng thứ 1 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 

976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh. 

+ Đề xuất bỏ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 4 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 

976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh:“Chủ đầu tư phải mở tài khoản ở 

Kho bạc Nhà nước để quản lý nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và chỉ được sử 

dụng nguồn kinh phí này để thực hiện đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật Khu đô thị Thanh Hà (phân khu số 01 và các phân khu tiếp theo), việc sử dụng 

nguồn kinh phí vào các mục đích khác phải được sự thống nhất của UBND tỉnh 

Quảng Nam” chuyển sang nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

+ Quy định lại trách nhiệm của các Sở, ngành, chủ đầu tư tại Điều 2 Quyết 

định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh cho phù hợp theo quy định. 

 - Về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội: Tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của UBND tỉnh thì dự án không có cơ cấu đất phát triển Nhà ở xã hội. Đề 

nghị Sở xây dựng kiểm tra, rà soát bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy 

định tại Điều 5, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.  

 - Về tiến độ thực hiện dự án: Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra tiến độ thực hiện 

dự án Khu đô thị Thanh Hà (phân khu số 01), thành phố Hội An đảm bảo theo tiến 

độ đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn tại văn bản số 1342/UBND-KTN ngày 

20/3/2018.  

 - Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hội An 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 được duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy 

hoạch 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, Thông tư hướng dẫn có liên quan. 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                         

- Lãnh đạo Sở;        

- Lưu: VT, QHTH.                                                                   

                                                                                   

 

  Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1423  /SKHĐT-TĐDA Quảng Nam, ngày 25  tháng 9 năm 2019 
 

V/v điều chỉnh chấp thuận đầu tư 

dự án xây dựng kết cấu hạ tầng 

Khu đô thị Thanh Hà, thành phố 

Hội An (phân khu số 01) 

 

 

   Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 55/CV-HG 

ngày 30/7/2019 của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Gia Hội An về việc hướng 

dẫn thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

Thanh Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01).Theo nội dung văn bản doanh 

nghiệp đề nghị được hướng dẫn nội dung về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư và 

việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước “để quản lý nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất”.   

Qua rà soát các nội dung Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu 

đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An (phân khu số 01), Công văn số 1893/KBNN-

KTNN ngày 15/8/2019của Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc quản lý tiền thu sử dụng 

đất và Biên bản cuộc họp với các ngành ngày 3/9/2019 về việc giải quyết một số 

nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị 

Thanh Hà,Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh nội dung sau: 

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội 

An (phân khu số 01) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014, trên cơ sở việc thống nhất chủ trương cho 

phép UBND thành phố Hội An chọn Công ty cổ phần Khách sạn Hoàng Gia Hội 

An làm chủ đầu tư thực hiện dự án (sau này là Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng 

Gia Hội An)tại Công văn số 4265/UBND-KTN ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh 

và Quy hoạch chi tiết xây dựng và ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy 

hoạch khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 20/9/2012.Trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án theoQuyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014, các quy định pháp 

luật liên quan có sự điều chỉnh, bổ sung như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở 

vì vậy phải thực hiện điều chỉnh thủ tục đầu tư dự án theo các quy định hiện hành. 

Theo nội dung Công văn số 1893/KBNN-KTNN ngày 15/8/2019của Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và biên bản cuộc họp ngày 3/9/2019, để kịp thời tháo gỡ các 

vướng mắt và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo 

đúng các quy định pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát và phối hợp với các bên liên quan 

tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 
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theo các nội dung đề xuất của các ngành tại biên bản cuộc họp ngày 3/9/2019 và 

các quy định pháp luật hiện hành. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: TC, XD, TN&MT; 

- Cty CPTĐ Hoàng Gia H.An; 

- Lưu: VT, TĐDA(Bình). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thanh 

 

 



TL. CHU TICH 
ANH VAN PHONG 

Van Anh Tun 

UY BAN NHAN DAN 
T!NH  QUANG  NAM 

6: 5flJ0/UBND-KTN 

V/v diu chinh chip thun chü 
trucmg dâu tir dr an xây drng kêt 
cau h tang Khu do thj Thanh Ha, 
thnh phô Hi An (phân khu so 01) 

KInh gui: 

CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

Quáng Nam, ngày &' thãng 10 näm 2019 

0 XAY DIJN(i L!H t,uAtii iA;  

DEN"' 
Ngày4/dQ/.4 

Chuyn  

-SàXâydirng; 
- Côig ty Co phân Tp doàn Hoàng Gia Hi An. 

Sau khi xem xét dê nghj cüa S&K hotch và Du tu tti Cong vn s 
1423/SKBDT-HTDT ngày 25/9/2019 ye vic diêu chinh chap thun dâu tu d%r 
an xây dimg kêt âu h tang Khu do thj Thanh H, thành phô FIi An (phân 
khu so 01); kern theo Biên bàn cuic h9p ngày 03/9/2019 giüa các Si: Ké 
hoach và Du tu, Tài nguyen và MOi truông, Tài chInh, Xây drng và Cong ty 
Co phân Tp doàn Hoàng Gia Hi An (Cong van có gt'ri S& Xây dyng); 
UBND tinh có kiên nlnr sau: 

1. Giao Sâ Xây dirng chü tn, pMi hçrp vâi các Sâ, ngành, dja phtxang, 
dan v lien quan rà soát, hurng dan Cong ty Co phân Tp doàn Hoâng Gia 
Hi An hoàn thin các ho sci, thu tid e theo dung quy djnh hin hành cüa pháp 
Iu.t. 

2. Cong ty C ph.n Tp doàn Hoàng Gia Hi An phi hçip, cung c.p 
các ho sa, tài 1iu lien quan cho S Xây drng dê duçic huóng dn, giài 
quyêt./. 

Noi n/ian: 
- Nhr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sà: KH và DT, TN va MT, TC; 
- UBND thành ph Hi An; 
- CPVP; 
- Luu: VT, KTTH, KTN. 
(1r:\1ca DonglCoag van\20 I91Giao SXD gin1 qoyct chap (hoao 
chu thong dan to KDT Thauth Ha (phao 1dm no OI).doc) 



UBND TiNH QUANG NAM LONG HOA XA HQI 
CHU NGHIA VIET NAM 

	

TAI CHINH 	 Hoc lap-  

	

SO: 2 9 2,-1 /STC-DT 	Quang Nam, ngay c/ thong I 1 nom 2019 

V/v gop ,Y di&T chinh chap thuan 
truong dau tu du an xay dung ket 
cau ha tang Khu do thi Thanh Ha, 
thanh phO I-10i An (phan khu so 
01) 

Kinh 	SO.  Xay dung tinh Quang Nam. 

So' Tai chinh nhan dugc Cong van se 1726/SXD-QLHT ngay 

24/10/2019 dia. SO.  Xay dung , viec gOp y dieu chinh Quyet dinh so 

976/QD-UBND ngay 28/3/2014,  dm UBND tinh quyet dinh chap thuan 

truong dau to du an xay dung ket cau ha tang Khu dO thi Thanh Ha, thanh 

pho HOi An (phan khu s6 01). 
Viec thane gia gop Y diet' chinh chap thuan truong dau tu du an xay 

dung ket can ha tang Khu do thi Thanh Ha, thanh phO HOi An (phan khu so 
01), SO' Ke hooch va Dau to da to chic cuOc hop va SO' Tai chinh da có 

kin tai Bien ban cuOc hop ngay 03/9/2019. Do dO, SO.  Tai chinh de nghi SO' 

Xay dung nghien ciru, xir 1Y theo quy 

Arai nhe)n: 

- Nhu treiv, 
- Luu: VT, DT:4164-- 
m \A Thana2019Wanban2019 \Cong van gop y 
dieu chmh chu huong dau to Khu do thi Thanh Ha 1 doe) 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM £00,C 
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        UBND TỈNH QUẢNG NAM   

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số: 2016/STNMT-QLĐĐ                Quảng Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

 

 

 

    
 

    

      Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam   
 

Theo đề nghị của Xây dựng tỉnh tại Công văn 1726/SXD-QLHT ngày 

24/10/2019 về việc góp ý điều chỉnh Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 

của UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ 

tầng Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An (Phân khu số 1). Qua nghiên cứu hồ sơ 

kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:  

 1. Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng 

kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê: Đề nghị thươc hiện theo 

quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.    

2. Về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội:   

 Khu đô thị Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại 

Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 20/9/2012. Đối với Phân khu 1 của khu đô 

thị Thanh Hà, UBND tỉnh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 

976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014, diện tích 191.730 m
2
, trong đó có đất ở tái định 

cư, không có quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội. Căn cứ các Quyết định của 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc thu hồi đất, giao đất cho 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Thanh Hà – Phân khu 1, phường Thanh Hà, thành phố Hội An (đợt 1) 

với 135.272 m
2
/191.730 m

2
, chiếm 70,55%, không có đất dành cho xây dựng nhà ở 

xã hội. Vì vậy việc điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 

976/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh đối với đất nhà ở xã hội, đề nghị 

Sở Xây dựng nghiên cứu thực hiện theo quy định.  

 Ngoài ra, tại Biên bản cuộc họp ngày 03/9/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư 

chủ trì, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến liên quan đến dự án.  

 Kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ.    
D:\Lanh 2018\Thu hoi dat, giao dat\Hoi An\ 

Khu DT Thanh Ha-PKHU 1\CV gop y ĐC Chap Thuan Dau tu.doc 

 GIÁM ĐỐC 

    

(đã ký) 

 

 

 

   Trần Thanh Hà 

V/v góp ý điều chỉnh Quyết định số 976/QĐ-

UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị 

Thanh Hà, thành phố Hội An (Phân khu số 1) 
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uvBAN NHAN DAN
TiNH QUANG NAM

S5:30Df IQD-UBND

CONG HoA xA HOI CHiJ NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T1,I'do - H~nh plnic

Quang Nam, ngayotO thimg 9 ndm 2012

QUYETD!NH

Phe duy~t quy hoach chi ti~t xiiy d\J'ng va ban hanh ban Quy djnh
Quan Iy xiiy d\J'ng theo quy hoach khu 00 th] Thanh Ha, thanh ph8 H{li An

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG NAM

Can cir Luat T6 chirc I--IDND va UBND ngay 26/11/2003;
Can cir Luat Quy hoach do thi s6 30lQH12 ngay 1716/2009;
Can ClI Nghi dinh 37/20101ND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh phu v~ l~p,

tham dinh, phe duyet va quan ly quy hoach do thi;

Can cir Thong tu s6 10/2010/TT-BXD ngay 11/8/2010 cua BQXay dung v~
quy dinh tung Ioai h6 So' cua quy hoach xay dung;

Theo Cong van s6 1028/UBND-KTN ngay 03/4/2012 cua lJBND tinh
Quang Nam v~ viec th6ng nhat chu tnrong di~u chinh quy hoach chi tiet (1/500)
Khu do thj Thanh Ha tai phuong Thanh Ha, thanh ph6 Hoi An;

Xet d~ nghi cua UBND thanh ph6 HQi An tai To trlnh s6 86/TTr-UBND
ngay 08/5/2012 v~ vi~c phe duy~t h6 So' di~u chinh quy ho?ch chi tiSt (1/500) va
ban hanh Quy dinh quim 1y xay dvng Khu do thi Thanh Ha, thanh ph6 HQiAn;

Theo d~ nghi cua Sa Xay d~mg t1nh Quang Nam t?i Ta trlnh s6 135/TTr
SXD ngay 17/9/2012,

QUYETDINH:

Di~u 1. Phe duy~t l<:tih6 So' quy h09.ch chi tiSt xay dvng va ban hanh ban
Quy dilili Quim ly xay dvng theo quy ho?ch Khu do thi Thanh Ha, v6i cac nQi
dung chinh nhu sau:

1. Ph9.mvi va ranh giai l~p quy h09.chxay dvng
- Khu do thi n~m t9.iphuang Thanh Ha, tha11hph6 HQiAn, co ralili giai,
+Dong B~c giap v~t dan cu chiIili trang dQc duang Nguyen TAtThanh.
+Dong Nam giap v~t dan cu chinh trang dQcduang 28 - 3
+ Tay Nam giap v~t dan cu chinh h'ang dQc duang Di~n Bien Phli
+ Tay B~c giap: v~t dan cu chinh trang dQc duang quy ho?ch,
- Quy mo l~p quy ho?ch: 66,2,4ha, DaTIs6 khoang 6.250 nguai.
2, Quy mo quy h09.ch xay dvng



STT Muc dich sir dung ! Di~n tich Tyl~ Ghi chu
(ha) (%)

1 B11tdan dung 64,42 97,26
1.1. Nhila 29,28 44,21
- Nha mra lien kS c6 san vuon 19,54 29,50
- Nha a biet thu dan l<:ip 5,56 8,39
- BAt tai dinh ctr 4,18 6,32

Bat xay dung cong trinh cong
1.2. cong 6,78 10,24
- Khu COl1g cong hanh chinh 0,96 1,45 Cong an PCCC
- Cong trinh dich vu h6n hop 4,03 6,09
- Quang tnrong 1,78 2,69

Xay dung cong vien cay xanh
1.3. -TDTT 6,76 10,21
- Cong vien TDTT 3,14 4,74
- Cong vien cay xanh 3,62 5,47

104. Giao thong khu a 21,60 32,61 -2 BAtngoai dan dung 1,81 2,74
2.1. Tram xu ly nuoc thai 0,53 0,79
2.2. Tram bi6n th~ tnmg gian . 0,28 0,43

-,----2.3. I Bfu khac i.ci 1,52 Muong thoat nurrc bfin,

~ ..
thu thoat mroc khu vue,

- -.--~ muong uroi
J Tong cone 'f)"1 100,00._..... . '-'") _~),..~';'L

3. Giai phap t6 clnrc khong gian kien true - canh quan; t6 chirc mang luoi
ha tang ley thuat va cac n9i dung khac thea ban Quy dinh quan ly xay dung dugc
ban hanh kern thea QuySt dinh nay.

f)i~u 2. TB eh u'c th \rc hi~n

1. UEND thanh ph6 H9i An: Huang d§n Cong ty C6 ph§n Kllach s?n
Hoang gia H9i An hoan tit cac thii tvc oAtdai va th11tvc dAu tu xay d\fng thea
quy dinh hi~n hanh.

2. Cong ty C6 phAnKhach s?n Hoang gia H9i An,
- Ph6i hgp vai UBND thanh ph6 H9i An va cac ca quan lien quan triSn

Id1aim6c quy hoc;tchra th\fc dia va cong b6 quy hoc;tchxay dv:ng oS cac t6 Ch(fC,
ca nha11biSt, kiSrn tra, th\fC hi~n. Thai h~n 30 ngay kS tir ngay phe duy~t quy
hoc;tch.

- L~p cac thu tvc dAutu xay dv:ng phat triSn khu do thi thea dung trinh t~r
guy din,lJhi~n hanh.

- Bao cao dinh kY 6 thang ~a m9t nam cong tac triSn ld1ai xay dv:ng thea
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quy hoach v~ UBND tinh va cac so', nganh co lien quan ciStheo doi.
3. So' Xay dung tinh Quang Nam theo doi, huang d~n, kiem tra viec phat

trien khu do thi theo dung Quyet dinh phe duyet quy hoach va 'ban Quy dinh
quan ly xay dung ban hanh kern theo.

4. Cac Sa: Tai nguyen va Moi tnrong, Giao thong V~n tai, Cong thuang,
K~ hoach va B~u nr, Tai chinh va cac nganh co lien quan din ell' chirc nang,
nhiern vu quan 1y phat triSn khu do thi theo quy hoach dtroc duyet.

Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu Iuc thi hanh kS tir ngay ky va thay th,i
Quyet djnh s6 2526/QB-UBND ngay 11/8/2011 cua UBND tinh.

Di~u 4. Chanh Van phong UBND tinh, Chu tich UBND thanh Ph6 H9i An,
Chu tich UBND phuong Thanh Ha, Giam d6e cac Sa: Xay dung, Tai nguyen va
Moi tnrong, Giao thong V~n tai, Cong thuang, K~ ho~eh va B~u tu, Tai chinh,
Cong ty Cd phan Khach s~n ~ng gia H9i An, thu truang cae ca quan lien
quan chiu trach nhi~m thi hanh~

No'i Ilh{i.lt:
- NhudiSu 4;
- TT HDND tinh(B/c);
- TT HDND thilllh ph6 HQi An
(tJd5i);
- C, PVP UBND tluh;
- Lll'llVT, KTN, KTTH.

TM. UyJf~~~ DAN'

pr.O Cf'IU 11C,
..---...~

Binb Van Tbu
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