
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  NAM Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: 6t'/ /TTr-UBND QuángNam, ngày //'tháng 11 nám 2019 

T TRINH 
SOXAYDUNGTINHQUANGNAMVe  vic xin kin HDND tinh thng nht chip thuãn 

DEN 
 sc:,4O2. chu trtro'ng dâu tir dir an Khu do thi s 7B m& rng 

ti Do thj mri Din Nam - Din  NgQc 
Ngay4D.I.U..Ii?2  

Chuyn  

Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013; 

Can cü Lut Nhà & ngày 25/11/20 14; 

Can cr LuQt Kinh doanh bt dng san ngày 25/11/2014; 

Can cr Ngh djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü 
huOng dn thi hành Lu.t Dat dai; 

Can cir Nghj dlnh  s 76/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và huàng dan thi hành Lut Kinh doanh bat dng san; 

Can cir Nghj djnh s6 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit và hu&ng dn thi hành Luat  Nba &; 

Can cir Thông tu so 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô Xây d%rng 
hu&ng dan thrc hin mt so ni dung cüa Lu.t Nba & và Nghj djnh so 
99/201 5/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt và hithng 
dn thi hành Luât Nhà &; 

Can ci'r Cong van so i 09/}-IDND-VP ngày 27/4/2018 cüa HIDND tinh v 
vic chü truang giãi quyêt mt so ni dung ton tti trong qua trInh th?c hiên 
các dir an nhà & thuang mi, khu do th trên da bàn tinh; 

Can cir Quyêt dnh so 1253/QD-TJBND ngày 26/4/20 19 cüa UBNID tinh 
phê duyt ho sa kh&p nôi, bô sung và diêu chinh và ban hành Quy dnh quail 
1 Quy hoch phân khu (t' 1 1/2.000) các giai dotn I, II, III tai Do thi mâi 
Din Nam - Din Ng9c, th xa Din Bàn; 

Can cir Thông báo so 27/TB-BQL ngày 11/10/20 12 cüa Ban Quàn 1 
Phát trin dO thj mâi Din Nam - Din Ngçc gi&i thiu dja diem m& rông diên 
tIch d thrc hiên du an Khu dO thi sO 7B tai DO thi m&i Diên Nam - Diên 
Ng9c, tinh Quâng Nam; 

Can ci Quyêt dnh so 2634/QD-UBND ngày 27/8/2013 cüa UBND tinh 
phé duyt Quy hoach Tong mt bang chi tiêt sir dng dat (1/5 00) Khu do thj 
s 7B m& rng ti DO th mói Din Nam - Din Ng9c, tinh Quáng Nam; 

Can cir Quyêt djnh sO 1068/QD-UBND ngày 3 1/3/2017 cüa UBND tinh 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh khóa IX 



phê duyt diu chinh Quy hoch Tng mt bang chi tit sir dung dt (1/500) 
Khu do thj so 7B m& rng ti DO th m&i Din Nam - Din Ngçc; 

Can cir Quyêt djnh s 2650/QD-UBND ngày 20/8/20 19 cüa UBNDtinh 
phê duyt diêu chinh cic b Quy hoach  chi tiêt (tS'  1 1/500) Khu do thj so 7B 
ma rng t.i Do thj mOi Din Nam - Din Ng9c, thj xà Din Bàn; 

Can cü Quyt djnh s 2450/QD-UBND ngày 10/7/2017 cüa UBND tinh 
ye vic chuyên nhim vi chü dãu tLr thirc hin các dr an trên dja bàn tinh 
Quáng Nam cüa Cong ty TNHH San xuât và Thucmg mi Bach Dt cho COng 
ty Co phân Bach Dtt An; 

Xét h so kern theo T trInh s 33/2019/TTr-CTy ngày 22/8/2019 cüa 
Cong ty Co phân Bach Dt An; 

Theo d nghj cüa Sä Xây dmg t.i Báo cáo s 354/BC-SXD ngày 
15/11/2019 ye vic hoàn thin thu tic chap thun chi:i trumig dâu ttr dr an Khu 
do thj so 7B mi rng tai  DO thj môi Din Nam - Din Ngpc, thi xã Din Bàn, 

UBNID tinh báo cáo và xin kin HDND tinh thing nht ni dung chp 
thu.n chü tnwng dâu tu, nhix sau: 

I. THÔNG TIN D1J' AN VA THU TVC  PHAP L BA THI1C HIN 

1. Thông tin ye diy an 

- Ten dr an: Khu dO thi s 7B ma rng. 

- Dia diem Do thi mm Diên Nam - Diên Ngoc (giai doan I), phuong 
Din Ngçc, thj xa Din Bàn. 

- Quy mô dr an: Din tIch 195.3 10 m2  (khoáng 19,53 ha). 

- Chü d.0 tu: COng ty C phn Bach Dt An. 

+ Giây chüng nh.n dàng k doanh nghip Cong ty c phn có ma s 
400 1109624, do Phông Däng k kinh doanh - S Kê hoch và Du tu tinh 
Quàng Nam cap lan dâu ngày 04/5/2017, däng k thay dôi lan thu 3 ngày 
01/11/2018; 

+ Dja chi trii sâ chInh: Lô A7-21,22, Khu dO thi, Sentosa Riverside, 
phung Din Ngçc, thj xâ Din Bàn, tinh Quàng Nam; 

+ Ngithi dai  din theo pháp 1ut: Ba VO Thi Dip, chüc danh: Tng 
Giám dOc. 

2. Các van bàn pháp 1 cüa dr an 

- Thông báo so 27/TB-BQL ngày 11/10/20 12 cüa Ban Quãn l' Phát trin 
do tM mai Din Nam - DinNg9c giôi thiu dja diem ma rng din tIch de 
thirc hin dir an Khu do thj sO 7B ti Do th mai Din Nam - Din Ng9c, tinh 
Quàng Nam. 

- Thông báo so 46/TB-UBNID ngày 22/01/2013 cüa UBND tinh v chü 
tri.rong thu hOi dat dê thirc hin ma rng dir an Khu do thj so 7B ti DO tM 
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mói Din Nam - Din Ng9c. 

- Quyt djnh s 2634/QD-UBND ngày 27/8/2013 cüa UBND tinh phê 
duyt quy hoch Tong m.t bang chi tiêt s1r diing dat (1/500) Khu do thj s 7B 
ma rng ti Do thj m&i Din Nam - Din Ng9c, tinh Quàng Nam. 

- Quyt dnh so 1068/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa UBND tinh phê 
duyt diêu chinh Quy hoach Tong mt bang chi tiêt sü dng dat (1/500) Khu 
do thj so 7B ma rng ti Do thj mai Din Nam - Diên Ng9c. 

- Quyt djnh s 2650/QD-UBND ngày 20/8/2019 cüa UBND tinh phê 
duyt diêu chinE ciic b Quy hooch chi tiêt (t l 1/5 00) Khu do thj s 7B m& 
rng tai  Do thj mâi Din Nam - Din Ng9c, thj xã Din Bàn. 

- Thông báo thu hôi dat so 370/TB-UBND ngày 27/7/20 17 cüa UBND 
thj xà Din Bàn dé thirc hin dir an Khu do thj so 7B m& rng tai Do thi mri 
Din Nam - Din Ngçc, phi.thng Din Ng9c, thj xa Diên Bàn. 

- Quy& djnh s 2450/QD-UBND ngày 10/7/2017 cüa UBND tinh v 
vic chuyên nhim vi chü dâu tuthirc hin các dir an trên dia bàn tinh Quâng 
Nam cüa Cong ty TNHH San xuât và Thrnmg mai  Bach  Dat  cho Cong ty C 
phân Bach D?.t  An. 

II. TINTI H!NH TRIEN KBAI TIIIi'C HIN DIX AN 

1. V thu tic du tu xây dmg: Sau khi duçc UBND tinh ban hành chü 
truang thu hôi dat dê m& rng Khu do thj so 7B, Cong ty TN}IH San xut và 
Thrnmg mai  Bach Dt (nay là COng ty Co phân Bach Dat  An) dä triên khai 
thirc hin các thu t'çic chuân bj dâu tu dir an gôm: To chc 1p quy hoach chi 
tiêt xây dirng trInh Ban Quân l Phát triên do thj mai Din Nam - Din Ngoc 
thm djnh, tham miiii UBND tinE phê duyt. 

2. Thu tçic d.t dai: Dir an dä dugc UBND thj xã Din Bàn ban hành thông 
báo thu hôi dat. Hin nay, d1r an chua dugc UBND tinh giao dat dê triên khai 
thisc hin. 

3. TInh hInh trin khai thi cong xây dmg: Theo báo cáo cüa thu du tu, sau 
khi duqc nguai dan bàn giao mt bang, chü dâu tu dâ to chüc thi cong xây dirng 
san nn, giao thOng, thoát nuac cüa dr an vai khôi luçmg dt khoàng 80%. 

Cong ty TNHH San xuât và Thucmg mai  Bach Dt (nay là Cong ty C 
ph.n Bach Dtt An) cia triên khai mt so các thu tiic pháp 1 ye dâu tu, xây 
drng, giái phóng mt bang và to chüc thi cong xây dimg, nhimg tnrac day 
Ban Quàn 1 Phát triên dO th mai Din Nam - DinNg9c Va các ca quan tiêp 
nhn sau khi Ban Quán 12  giài the chua huâng dan thirc hin thu tiic chap 
thun du tu theo quy djnh. Dê thrc hin các thu tic con 'ai  cüa du an nhu: 
Phê duyt k hoach sir ding dat, diêu chinh quy hoach  xay drng (1/500) dê 
khap ni ha tng k' thi4t, ha tang xä hi, phü hp vOi quy hoach phân khu 
(1/2.000) diu chinE (nu co), giao dat, xác djnh muc thu tiên sir dung dat, 
phê duyt danE giá tác dng môi truang và các thu tiic khác lien quan theo 
quy djnh thi phái ducic cp có thâm quyên chap thun chü trucmg dâu tu. 
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III. KET QUA RA SOAT THU TUC GIAO CHU DAU TU', SI)' PHU 
WYP QUY HOACH CUA DI)' AN 

1. V thu tt1c  giao chü du tu' 

- Cong ty TNIHIH San xut và Thrnmg mi Bach Dt (nay là Cong ty C 
phân Bach Dat  An) ducic UBND tinh giao lam chü dâu tir dir ánKhu dO thj sO 
7B tai  Do thj m&i Din Nam - Din Ng9c, dir an nay có quy mô 29,7 ha. 
Nhäm dâu tu hoàn chinh h thông ha tang k5 thu.t cüa Khu do tM so 7B, 
khp nôi vth quy hoach chung do thj med Din Nam - Din Ng9c. Ban Quân 
1 Phát trin do thj med Din Nam - Din Ng9c có Thông báo so 27/TB-BQL 
ngày 11/10/2012 giói thiu da diem m& rng dir an; UBND tinh có Thông 
báo thu hôi dat so 46/TB-UBND ngày 22/01/2913 ye chü truo'ng thu hôi dat 
dé ma rng d? an dâu tu xây dirng Khu dO thj sO 7B. 

- Thai dim UBND tinh, Ban Quãn 1 Phát trin do th med Din Nam - 
Din Ngc ban hành chü trucing m& rng dci an Khu dO tM so 7B, ChInh phü 
chua ban hành Nghj djnh so 1 1/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 ye quàn 1 dâu 
tu phát triên do thj. Vic 1ira ch9n chü dâu tu di.r an phát triên do thj duçc thirc 
hin theo Nghi. dnh so 02/2006/ND-CP ngày 05/01/2006 cüa ChInh phü ban 
hành quy chê do thj med. Ngh djnh 02/2006/ND-CP cho phép chi djnh nhà 
dau tu có dê xuât dir an khu do thj med phü hqp vai các yêu câu phát triên cüa 
dja phrnmg và các quy djnh cüa Quy chê nay. Nhu'ng, Ban Quãn 1 Phát triên 
Do thi mm Then Nam - Then Ngoc chi thuc hiên thu tue Thông bao thoa 
thun dja diem, không yêu câu nhâ dâu tu'lp dê xuât dcr  an dê duc thâm 
djnh và tham m.ru UBND tinh quyêt djnh dâu tu dix an, trong do cO ni dung 
xem xét vic giao chü dâu tu. 

Xét thy dir an Khu dO thj s 7B ma rng dugc thçrc hin trong giai doan 
chuyên tiêp gifla Nghj djnh 02/2006/ND-CP vàNgh djnh 1 1/2013/ND-CP. 
Dông thai, trong qua trmnh thirc hin chua dugc huO'ng dn c11 the cüa Ban 
Quàn l' Phát triên do th med Din Nam - Din Ng9c. Theo ni dung Thông 
báo sO 46/TB-UBND ngày 22/01/2013, UBNID tinh cO chü trirnng thu hôi dat 
dê thirc hin ma rng dir an Khu do th so 7B do Cong ty TNHH San xuât và 
Thucmg mai  Bach  Dat  (nay là Cong ty Co phân Bach Dt An) lam chü dâu tu. 
Do do, UBND tinh kInh de nghj HDND tinh xem xét, thông nhât tiêp tçic giao 
Cong ty Co phân Bach Dat  An lam chñ dâu tu d an. 

2. V diu kiin näng hrc lam chü du tir diy an 

- Cong ty Co phân Bach Dt An cóvn diu 1 60 t dng. Qua kim tra 
thông tin tai  Cong thông tin quOc gia y  dàng k doanh nghip, Cong ty Co 
phân Bach Dt An có ngành nghe kinh doanh bat dng san. 

- Theo báo cáo kêt qua kiêm tra yOn chü sO' hüu dà duçc COng ty TNT-lIFT 
Kiêm toán và Thâm dnh giá Mien Trung kiêm toán, thai diem ngày 
3 1/12/2018, COng ty CO phân Bach Dt An có tOng vOn chü sO' hthi là han 
165 t dOng. 
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Cong ty C phn Bach Dt An dang lam chñ du tir 14 dir an' trên dja 
bàn tinh, trong do có 03 di.r an dà hoàn thành và c bàn hoàn thành (Khu do 
th An Phi Qu, Khu dan Cu' và Chçi Din Duong, Khu do thj 7B) nên S& Xây 
drng không tInh tong müc dâu tu' các dir an nay dê xem xét diêu kiên nàng 
lire ye tài chInh. Con laj 11 dir an dang triên khai th1rc hin có tong mire dâu 
tu' khoàng 1.245 t dông, dê dam bào diêu kin näng 1irc ye tài chInh theo quy 
djnh, chü dâu ti.r phâi có von chü s hCtu tOi thiêu 228 tT dông. 

Nhi.r 4y, hin tai  Cong ty C phn Bach D?tt  An chira dü diu kin näng 
lirc ye tài chInh dê thirc hin dông thi 11 dir an nay. Xét các d? an dâ dirge 
chap thun chit trrnmg dâu tir và các dir an trInh thirc hin thit tiic chap thun 
chit trirong lan nay2  thI diêu kin von chit sO' htru dê chit dâu tu thuc hiên dir 
an là dam bâo. COn iai  04 dir an chua np ho sci dê nghj chap thun chit 
truang dâu tu (cac dir an Khu do thj Bach Dat  3, 4, 5, 6), UBND tinh sê giao 
Sä Xây dirng se có dê xuât xem xét diêu kin lam chit dâu tu khi thirc hin 
các thit tiic chap thun chit truang dâu tii các dir an nay. 

3. V sr phü hçrp quy hoich cüa diy an 

Qua rà soát ho sr Quy hoach chi tiêt xây dirng (1/500) cita dir an dã dirge 
phê duyt vOi ho s khirp nôi, bô sung và diêu chinh Quy hoach  phân khu 
(1/2.000) cáe giai doan I, II, III tai  DO thj mi Din Nam - Din Ng9c, thi xã 
Din Bàn dã dirge UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh sO 1253/QD-UBND 
ngày 26/4/2019; UBND tinh nhn thây Quy hoach chi tiêt xây dirng (1/500) 
cita dir an sau khi diêu chinh dam bào phit hcrp vol quy hoach  phân khu diêu 
chinh tai  Do thj mOi Din Nam - Din Ng9c. 

IV. NQI DUNG XIN Y MEN 

D có c sO! trin khai thirc hin các thit tiic tip theo nhir: B sung k 
hoach sir diing dt, giao dat, dánh giá tác dng mOi trizmg, xác djnh mire thu 
tin sir ding dt và các thit tic ye xây dmg cOn lai  cita di,r an; trên co s& kêt 
qua rà soát cong tác giao chit dâu tu, khó'p nôi quy hoach; UBND tinh kInh 

'Tng mrc dAu tu cOa các dr an dang trin khai thic hin cüa Cong ty C phn Bach Dt An: 
- Khu do th An Phü Qu: d hoan thành, nghim thu (khong tInh vào diêu kin nang 1rc tài chmnh) 
- Khu dan cu và Chq Din Duong: dä hoàn thành, nghim thu (không tmnh vào diêu kin nang 1irc tài chInh) 
- Khu do thi 7B: dã hoàn thành, nghim thu (khong tInh vào diêu kin näng 1rc tài chfnh) 
- Khu do thj SENTOSA RIVERSIDE: 227 t' dong; 
-KhudâncrAnCu 1:40,5tdOng; * 
- Khu do th Hera Complex Riverside: 200 t dOng; 
- Khu do thj 7B m rng: 132 t dông; 
- Khu dO thj Bach Dat: 49 t' dOng; 
- Khu dO thj Bach Thành Vinh: 112 t5' dOng; 
- Ithu do thj Bach Thành Vinh mârng: 97 t dông; 
- Khu do thj Bach Dt 3: 52,3 t' dOng; 
- Khu do thj BáchDt4: 135 t'dong; 
- Khu dO thj Bach Dt 5: 18,5 dông; 
- Khu dO thj Bach Dt 6: 182 t' dong; 
2  Các duj an d nghj thurc hin thO tu,ic chap thun chO trlwng dâu Ui dqt nay: 
- Khu dO thj s 7B ma rng; 
- Khu dO thj Bach Dat; 
- Khu do thi Bach Thành yinh; 
- Khu do thj Bach Thành Vinh ma rng. 
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trInh HDND tinh khóa IX xem xét, thông nhât chap thun chü trrnmg ctâu tu 
dir an Khu do thj so 7B m rng ti Do thj mâi Din Nam - Din Ng9c, vi 
các ni dung chInh nhu sau: 

1. Ten dir an: Khu do thj s 7B ma rng. 

2. Chü du tu: Cong ty C phn Bach Dt An. 

+ Giy chirng nhn däng k doanh nghip Cong ty c phn Co ma so 
4001109624, do Phông Dàng k kinh doanh — S Kê hoach và Dâu tu tinh 
Quãng Nam cap lan dâu ngày 04/5/2017, däng k thay dôi lan thu 3 ngày 
01/11/2018; 

+ Dja chi trçi s& chInh: Lô A7-21,22, Khu do thj Sentosa Riverside, 
phuang Din Ngçc, thi xã Din Bàn, tinh Quáng Nam; 

+ Nguai dai  din theo pháp 1u.t: Ba VO Thj Dip, chirc danh: Tong 
Giám doe. 

3. HInh thüc du tu: Nhà du tu bô vn du tu và t chirc th?c hin 
nhim viii chü dâu tu theo quy dinh. 

4. Miic tiêu du tu: Du tu dông b ha tang k thu.t, ha tang xà hi khu 
dan cii nhäm kêt nôi htâng dông b khu vrc theo quy hoach  chi tiêt 1/500 
dugc phê duyt; phát triên nhà i theo quy hoach  chi tiêt, thiêt ké nhà a. 

5. Dja dim xây dirng: Do thi, mó'i Din Nam - Din Ngçc (giai don I), 
phuèng Din Ngçc, thj xã Din Bàn. 

6. Quy mô d an: 195.310 m2. 

7. Din tich sir ditng d.t: Theo Quy hoach chi ti& xay drng (1/500) diu 
chinh dà duçc UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 265 0/QD-UBND ngày 
20/8/2019, trong do: 

- D.t cong trInh cong cong:  5.644 m2; 

- Dt thuong mai di,ch vi phçic vit khu a: 4.276 m2; 

- D.t &: 105.397 m2, gOm: 

+ Da't a nhà lien ice': 100.435 m2; 

+ Dá't a tái dinh cuP: 4.962 m2. 

- Dt cay xanh cong viên - th di,ic th thao: 5.947 m; 

- Dt ha tang k5 thut: 74.046 m2. 

8. Ranh giai sü diing cMt: 

- PhIa Dông: Giáp Khu do thj s 7B và Khu do thi, s 11; 

- PhIa Tây: Giáp d.t quy hoach; 

- PhIa Nam: Giáp dt quy hoach; 

- PhIa Bäc: Giáp Khu tái djnh cii và qu5 dt can di du tu xây dirng 
dithng trçic chInh Do thi,  mâi Din Nam - Din Ng9c. 
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9. Các chi tiêu sir ding dt: Theo Quy hoach chi tit xây drng (1/500) 
diêu chinh dã dugc UBNID tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 265 O/QD-UBND 
ngày 20/8/2019. 

10. Phu'ong an tiêu thij san phrn: 

- Du tu xay dirng nhà i d ban và chuyn nhuçmg quyn si:r diing dt 
cho ngui dan xây dirng nhà a trên các lô dat trong quy hoach chi tit hoac 
quy hoach chi tiêt diêu chinh (nêu co). Trumg hçip chuyên nhiiqng quyn sir 
dçing dat cho nguai dan tir xây dmg nhà a phài dugc cap thâm quyn xem xét 
dü diêu kin và cho phép theo quy dnh phap 1ut hin hành; dam bâo các diu 
kin chuyên nhuçing quyên sir diing dat quy djnh tai  Diêu 41 Ngh djnh 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü. 

- Dành din tIch dt b trI dat ô tái djnh cu trong quy hoach chi tit hoc 
quy hoach chi tiêt diêu chinh (nêu Có) ducic duyt. 

11. CáC Cong trInh ha tng k thut: 

- D.0 tu xây drng hoân thin Các cong trInh h tang k thut dng bô 
trong toàn b dir an, bao gôm h thông giao thông,,  san nên, cap thoát nu1c, 
cap din, chiêu sang, cay xanh theo quy hoach chi tiêt xây dirng duçic duyt. 

- Cong trInh ht tang k5 thut thit k tuân thu theo quy hoach chi ti& xây 
dimg dUVC  duyt; dam báo dâu nôi h tang k5 thut khu v1rc; tuân thu theo 
quy chuân, tiêu chuân hin hành. 

12. Các cong trInh ha thng xã hi: Chü du tu xây dçrng Cong viên cay 
xanh, hoa viên theo quy hoach chi tiêt xây dirng dugc duyt. 

13. Din tIch dt dành d xây d'çrng nhà & xã hi: KhOng Co. 

14. Dir kiên tong mic du tu cüa dir an: Khoàng 132 t' dng. Day là 
kinh phi thirc hin cong tác bôi thu&ng, giãi phóng m.t bang và dâu tu CáC 
cOng trInh ha tang k5' thut, bao gôm h thông giao thông, san nén, cap thoát 
nuOc, c.p din, chiu sang, cay xanh. Vic xác djnh chi phi dâu ti.r, các nghia 
vi tài chInh lien quan duçc xác dnh tai  thai diem giao dat, cho thuê dat theo 
quy djnh. 

15. Thai gian và tin d thirc hin: Theo quy djnh v cam kt tin d và 
k qu5' dam báo thrc hin dir an. Trong do: 

- Thai gian hoàn thành các thU tiic dt dai, môi tru&ng, du tu xây dçmg 
con 'a  d cp phép xay dmg cOng trInh không qua 06 tháng sau khi duqc 
UBND tinh chip thun chU truo'ng dâu tu. 

- Thai gian hoàn thành toàn b ha tang k thut cUa dir an, nghim thu, 
bàn giao dua vào su ditng không qua 12 tháng sau khi dugc cap phép xây 
dirng cong trInh. 

16. IJu dài cUa Nhà nuóc: Theo quy dnh. 

17. Trách nhim chU yu cUa chU du tu: 
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- To chirc lap, trInh thâm djnh, phê duyt thiêt kê cci si, thiêt kê bàn ye 

thi cong theo ho so quy hoach chi tiêt diêu chinh duçic duyt, triên khai các 
cong vic theo dung ni dung van bàn chap thun chü truong dâu tu cüa 
UBNID tinh và các quy djnh hin hành. 

- Chü du tu nghiêm tüc thrc hin các quy dnh v trInh tr quân i chat 
luvng cong trInh và huy dng von theo quy djnh pháp Iut ye xây dimg, pháp 
1u.t nhà i, pháp 1ut kinh doanh bat dng san. 

- Khi kt thüc giai don du tu, chü du tu thc hin báo cáo Si Xây 
dimg v kt qua thrc hin dir an; thrc hin cOng tác nghim thu, bàn giao, bâo 
trI, bào hành theo diing quy djnh ti Diêu 16 Nghi. djnh sO 99/2015/ND-CP 
ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü và pháp 1ut ye xây dirng, Nghi. dnh so 

46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa Chinh phü ye quàn 1 chat luçing và bào 
trI cong trInh xây dirng. 

- Thirc hin trách nhim cüa chü du tr dçr an theo quy djnh ti Diu 26 
Lust Nba & va các nghTa vi ye thuê lien quan khi dâu ttx dr an trên dja bàn tinh. 

- Trong thii h.n 30 ngày kê ti1r ngày duçic UBND tinh chip thun chu 
tnrcmg dau tu, lien h UBNID th xã Din Bàn dê k Phii 11ic Bàn cam kêt tiên 
d dir an theo quy djnh ti Quyêt djnh so 3352/QD-UBND ngày 22/10/2019 
cüa UBND tinh. 

18. Trách nhim cüa các S&, ngành và chInh quyn dja phucmg: 

a) Các Si, ngành theo chüc näng nhim vi chju trách nhim theo dôi, 
huOng dan, kiêm tra, giám sat chü dâu tu triên khai thrc hin và quail 1 d1r an 
theo quy dnh. 

b) UBND thi xã Diên Bàn có trách nhiêm: 

- C.p nht và quail i quy mô dan s, quy hoch kin trñc vào d an quy 
hoach; cung cap xác djnh 1 giâi các tuyên duing, cao d quy hoch khu vrc 
lien quan den khu vixc dir an. 

- Phi hcip v&i chü du tu xây dimg quy ch quàn l 4n hành cOng trInh h. 
tang k5 thi4t, h tang xã hi sau dâu tu. Co trách nhim tiêp nhn, quàn 1 4n 
hành sau dâu tu các cong trInh h. tang k thut và h. tang xà hi cüa dir an. 

19. Nhttng vn d khác có lien quan: Thrc hin theo quy djnh pháp lut 
hiên hành. 

KInh d nghj Hi dng nhân dan tinh klióa IX thng nht chip thi4n d 
UBND tinh chi dao  thirc hin các thñ tVc  tiep theo theo quy djnh.I.,/ 
No nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhix trên; TICH 
- CT, các PCT UBND tinh; I 

 iic 
-CácSy:XD,TNvàMT,KHvàDT,TC; 
- IJBND thj xä Din Bàn; 
- CPVP; 
- Cong ty C phn Bach Dt An; 
- Luu: VT, TH, KTFH, KTN. 
(F:Tico Dong\Cong vn%.2Ol9TT goi HDND job dno IX. Xin y 
kien tflsoc ski CTCTDT Kiso do thi Nosts Ngoc.doc> 

Hu'nh Khánh Toàn 
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    UBND TỈNH QUẢNG NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

      Số:  1584/SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày 25  tháng 10 năm 2019 
 

 

 

 
    

 

        Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam 
  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1644/SXD-QLHT ngày 

10/10/2019; công văn số 1673/SXD-QLHT ngày 15/10/2019 về việc góp ý chấp 

thuận chủ trương đầu tư các dự án đ ầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô 

thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; kèm theo các Tờ trình sau: 

- Tờ trình số 33/2019/TTr-Cty ngày 22/8/2019 của Công ty Cổ phần Bách 

Đạt An đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 7B mở rộng tại 

Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc;  

- Tờ trình số 53/2019/TTr-Cty ngày 24/9/2019 của Công ty Cổ phần Bách 

Đạt An đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị 

mới Điện Nam-Điện Ngọc;  

- Tờ trình số 54/2019/TTr-Cty ngày 24/9/2019 của Công ty Cổ phần Bách 

Đạt An đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh 

tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc;  

- Tờ trình số 55/2019/TTr-Cty ngày 24/9/2019 của Công ty Cổ phần Bách 

Đạt An đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh 

mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc;  

-  Tờ trình số 26A/TTr-PGTQN ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH Phú 

Gia Thịnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch 

ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc;  

Sau khi nghiên cứu nội dung và văn bản liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

có ý kiến như sau: 

- Theo nội dung tại điểm c, khoản 2 Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 của HĐND tỉnh về việc chủ trương giải quyết một số nội dung tồn tại 

trong quá trình thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: 

"Đối với 46 dự án đã có quyết định giao chủ đầu tư, chưa triển khai thực hiện đầu 

tư xây dựng (tại phụ lục 6, báo cáo số 37/BC-UBND), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thị xã Điện 

Bàn kiểm tra, rà soát chặt chẽ về thủ tục giao chủ đầu tư theo quy định của pháp 

luật hiện hành và các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, khớp nối hạ tầng 

trong khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, kế hoạch phát triển nhà ở…, tham 

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu 

tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân 

cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện 

Nam-Điện Ngọc.  
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mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định; Qua kiểm 

tra rà soát thì các dự án trên nằm trong nhóm 46 dự án nêu tại phụ lục 06, Báo cáo 

số 37/BC-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam;  

- Theo nội dung Thông báo số 324/TB-TU ngày 28/5/2018 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về 

tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: "Đối với các dự án khu 

đô thị mới, tái thiết khu đô thị, khu đô thị hỗn hợp trên địa bàn tỉnh: Đề nghị 

UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 109/HĐND-VP 

ngày 27/4/2018 và Thông báo số 40/TB-HĐND ngày 24/5/2018 của Thường trực 

HĐND tỉnh". 

- Theo nội dung tại mục 1 và mục 3 Công văn số 1640-CV/TU ngày 

12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc chủ trương giải quyết đối với một số 

dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, đất ở:  

+ Tiến hành rà soát các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (đất ở) 

trước ngày 01/3/2018, tuy đã được thực hiện một số thủ tục chuẩn bị đầu tư nhưng 

chưa được công nhận chủ đầu tư thì tạm dừng, không tiếp tục công nhận chủ đầu 

tư; 

+ Việc tiếp tục lựa chọn, công nhận chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất 

phải được thực hiện bằng cơ chế đấu thầu đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể 

cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà thầu, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở, yêu cầu 

UBND tỉnh và các địa phương ưu tiên giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện 

các công việc để tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng 

trình tự thủ tục quy định của pháp luật. 

Từ những nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị: 

1. Về lựa chọn chủ đầu tư: Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại các 

nội dung ý kiến của HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc lựa chọn chủ 

đầu tư; trường hợp chưa đảm bảo thì đề nghị việc lựa chọn chủ đầu tư phải thông 

qua các hình thức đấu thầu quy định tại khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở và đảm bảo 

đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21, Luật Nhà ở; trình tự, thủ tục lựa chọn chủ 

đầu tư dự án phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 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 và Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 

của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

2. Phát triển nhà ở xã hội: Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng 



3 

 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/05/2018; đến năm 

2020, toàn tỉnh phát triển thành 20 đô thị, theo đó Điện Bàn là đô thị loại III; Đề 

nghị bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Điều 5, Nghị định 

số 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội; 

3. Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn 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 chi tiết xây 

dựng (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước 

khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 41, 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đồng thời thực hiện 

đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đô thị, Luật Nhà ở, 

Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Môi trường và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn có liên quan. 
 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                         

- UBND tỉnh (B/c); 

- BGĐ;       

- Lưu: VT, QHTH. 

  

 

 

 

                                                                                                             Đặng Phong 
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            Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1644/SXD-QLHT ngày 

10/10/2019 về việc góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 

khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Sở Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Nam tham gia ý kiến như sau: 
 

I. Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

1. Về đất đai 

- Trong báo cáo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty có nêu hiện trạng sử dụng 

đất với diện tích 195.310 m
2
, đề nghị cần cập nhật hiện trạng sử dụng đất chi tiết 

đúng theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, đề nghị Công ty bổ sung thuyết minh dự án; trường hợp có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì thực hiện việc chuyển 

đổi mục đích theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 7B mở rộng đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về 

việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt An cho 

Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 

20/8/2019 về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (1/500) với diện 

tích 195.310 m
2
. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 57, Điều 58, Khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; Dự án chưa có trong KHSD đất năm 2019 của thị xã 

Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 

14/02/2019. Dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 

- Về điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường 

hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác: Kiểm tra tại Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kiểm tra tại Sở Tài 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

              Số: 2004/STNMT-QLĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Quảng Nam, ngày  11 tháng 11 năm 2019 

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu 

đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc do Công ty Cổ phần Bách Đạt An 

làm chủ đầu tư 
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nguyên và Môi trường tại thời điểm thẩm định thì Công ty Cổ phần Bách Đạt An 

ký kết Hợp đồng dân sự với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất 

Nam để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, đối với Kết luận số 06/KL-TTT ngày 12/7/2019 của Thanh tra tỉnh 

và Công văn số 4866/UBND-ND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 

kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện các tồn tại, sai phạm của Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An, đồng thời đã cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường… để thực hiện các dự án. Thời gian 

qua Công ty đã ký Hợp đồng góp vốn để huy động vốn, đến nay đang tranh chấp 

khởi kiện chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy đề nghị Sở Xây dựng làm việc với 

Chủ đầu tư chứng minh năng lực tài chính và có cam kết nguồn vốn hợp pháp 

thực hiện đầu tư đối với dự án để đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với từng dự án 

cụ thể. 

- Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 

giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư: Theo hồ sơ đề xuất của Công ty  

tổng vốn đầu tư dự án là 132 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần 

Bách Đạt An đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Miền trung xác 

nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 có vốn chủ sở hữu là 60 tỷ đồng. Xét thấy 

Công ty thực hiện đồng thời nhiều dự án trên địa bàn khu Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 

14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì vốn thực hiện 

các dự án thuộc sở hữu của Công ty không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư 

đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta. Do vậy, đề nghị Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An cần xác định và chứng minh nguồn vốn sở hữu của Công ty để 

đảm bảo thực hiện đồng thời đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc theo đúng quy định. 

- Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thì nguồn vốn của 

Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Chủ đầu tư dự án phải hoàn 

thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã 

được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực 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 và các yêu cầu khác theo quy định Pháp luật. 

2. Về môi trường 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 195.310 m
2
, trong 

đó 5.644 m
2
 đất công trình công cộng, 4.276 m

2
 đất thương mại dịch vụ phục vụ 

khu ở, 100.435 m
2
 đất ở nhà liên kế, 4.962 m

2
 đất ở tái định cư, 5.947 m

2
 đất cây 

xanh công viên thể dục thể thao, 74.046 m
2
 đất hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị Chủ đầu 

tư căn cứ theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
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hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường để lập hồ sơ môi trường trình cấp 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 

II. Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc  

1. Về đất đai 

- Trong báo cáo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty có nêu hiện trạng sử dụng 

đất với diện tích 83.730 m
2
, đề nghị cần cập nhật hiện trạng sử dụng đất chi tiết 

đúng theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, đề nghị Công ty bổ sung thuyết minh dự án; trường hợp có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì thực hiện việc chuyển 

đổi mục đích theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Đạt đã được UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc 

chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt An cho Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An và Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về Phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (1/500) với diện tích 83.730 m
2
. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 57, Điều 58, Khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; Dự án chưa có trong KHSD đất năm 2019 của thị xã Điện Bàn 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 14/02/2019. Dự 

án chưa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 

- Về điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường 

hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác: Kiểm tra tại Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kiểm tra tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại thời điểm thẩm định thì Công ty Cổ phần Bách Đạt An 

ký kết Hợp đồng dân sự với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất 

Nam để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, đối với Kết luận số 06/KL-TTT ngày 12/7/2019 của Thanh tra tỉnh 

và Công văn số 4866/UBND-ND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 

kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện các tồn tại, sai phạm của Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An, đồng thời đã cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường… để thực hiện các dự án. Thời gian 

qua Công ty đã ký Hợp đồng góp vốn để huy động vốn, đến nay đang tranh chấp 

khởi kiện chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy đề nghị Sở Xây dựng làm việc với 

Chủ đầu tư chứng minh năng lực tài chính và có cam kết nguồn vốn hợp pháp 

thực hiện đầu tư đối với dự án để đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với từng dự án 

cụ thể. 

- Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 

giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư: Theo hồ sơ đề xuất của Công ty  
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tổng vốn đầu tư dự án là 49 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần 

Bách Đạt An đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Miền trung xác 

nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 có vốn chủ sở hữu là 60 tỷ đồng. Xét thấy 

Công ty thực hiện đồng thời nhiều dự án trên địa bàn khu Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 

14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì vốn thực hiện 

các dự án thuộc sở hữu của Công ty không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư 

đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta. Do vậy, đề nghị Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An cần xác định và chứng minh nguồn vốn sở hữu của Công ty để 

đảm bảo thực hiện đồng thời đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc theo đúng quy định. 

- Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thì nguồn vốn của 

Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Chủ đầu tư dự án phải hoàn 

thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã 

được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực 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 và các yêu cầu khác theo quy định Pháp luật. 
 

2. Về môi trường 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 83.730 m
2
, trong đó 

2.937 m
2
 đất công trình công cộng, 44.648 m

2
 đất ở, 6.079 m

2
 đất cây xanh, 

30.056 m
2
 đất hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi 

trường để lập hồ sơ môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

theo đúng quy định. 
 

III. Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc  

1. Về đất đai 

- Trong báo cáo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty có nêu hiện trạng sử dụng 

đất với diện tích 128.680 m
2
, đề nghị cần cập nhật hiện trạng sử dụng đất chi tiết 

đúng theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, đề nghị Công ty bổ sung thuyết minh dự án; trường hợp có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì thực hiện việc chuyển 

đổi mục đích theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Thành Vinh đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về 

việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt An cho 

Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 
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30/6/2017 về Phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết 

sử dụng đất (1/500) với diện tích 128.680 m
2
. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 57, Điều 58, Khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; Dự án chưa có trong KHSD đất năm 2019 của thị xã 

Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 

14/02/2019. Dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 

- Về điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường 

hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác: Kiểm tra tại Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kiểm tra tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại thời điểm thẩm định thì Công ty Cổ phần Bách Đạt An 

ký kết Hợp đồng dân sự với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất 

Nam để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, đối với Kết luận số 06/KL-TTT ngày 12/7/2019 của Thanh tra tỉnh 

và Công văn số 4866/UBND-ND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 

kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện các tồn tại, sai phạm của Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An, đồng thời đã cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường… để thực hiện các dự án. Thời gian 

qua Công ty đã ký Hợp đồng góp vốn để huy động vốn, đến nay đang tranh chấp 

khởi kiện chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy đề nghị Sở Xây dựng làm việc với 

Chủ đầu tư chứng minh năng lực tài chính và có cam kết nguồn vốn hợp pháp 

thực hiện đầu tư đối với dự án để đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với từng dự án 

cụ thể. 

- Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 

giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư: Theo hồ sơ đề xuất của Công ty  

tổng vốn đầu tư dự án là 112 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần 

Bách Đạt An đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Miền trung xác 

nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 có vốn chủ sở hữu là 60 tỷ đồng. Xét thấy 

Công ty thực hiện đồng thời nhiều dự án trên địa bàn khu Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 

14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì vốn thực hiện 

các dự án thuộc sở hữu của Công ty không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư 

đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta. Do vậy, đề nghị Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An cần xác định và chứng minh nguồn vốn sở hữu của Công ty để 

đảm bảo thực hiện đồng thời đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc theo đúng quy định. 

- Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thì nguồn vốn của 

Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Chủ đầu tư dự án phải hoàn 

thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công 



6 

 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã 

được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực 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 và các yêu cầu khác theo quy định Pháp luật. 

2. Về môi trường 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 128.680 

m
2
, trong đó 2.617 m

2
 đất công trình công cộng, 3.239 m

2
 đất khai thác hỗn hợp, 

775 m
2
 đất ở chỉnh trang, 42.736 m

2
 đất ở nhà liên kế, 17.857 m

2
 đất ở nhà biệt 

thự, 1.864 m
2
 đất tôn giáo, 5.150 m

2
 đất cây xanh,  54.442 m

2
 đất hạ tầng kỹ 

thuật. Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường để lập hồ sơ môi 

trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 
 

IV. Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc  
 

1. Về đất đai 

- Trong báo cáo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty có nêu hiện trạng sử dụng 

đất với diện tích 106.800 m
2
, đề nghị cần cập nhật hiện trạng sử dụng đất chi tiết 

đúng theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, đề nghị Công ty bổ sung thuyết minh dự án; trường hợp có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì thực hiện việc chuyển 

đổi mục đích theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng đã được 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 

10/7/2017 về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt An 

cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 

30/6/2017 về Phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết 

sử dụng đất (1/500) với diện tích 106.800 m
2
. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 57, Điều 58, Khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; Dự án chưa có trong KHSD đất năm 2019 của thị xã 

Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 

14/02/2019. Dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 

- Về điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường 

hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác: Kiểm tra tại Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kiểm tra tại Sở Tài 
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nguyên và Môi trường tại thời điểm thẩm định thì Công ty Cổ phần Bách Đạt An 

ký kết Hợp đồng dân sự với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất 

Nam để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, đối với Kết luận số 06/KL-TTT ngày 12/7/2019 của Thanh tra tỉnh 

và Công văn số 4866/UBND-ND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 

kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện các tồn tại, sai phạm của Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An, đồng thời đã cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường… để thực hiện các dự án. Thời gian 

qua Công ty đã ký Hợp đồng góp vốn để huy động vốn, đến nay đang tranh chấp 

khởi kiện chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy đề nghị Sở Xây dựng làm việc với 

Chủ đầu tư chứng minh năng lực tài chính và có cam kết nguồn vốn hợp pháp 

thực hiện đầu tư đối với dự án để đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với từng dự án 

cụ thể. 

- Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 

giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư: Theo hồ sơ đề xuất của Công ty  

tổng vốn đầu tư dự án là 112 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần 

Bách Đạt An đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Miền trung xác 

nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 có vốn chủ sở hữu là 60 tỷ đồng. Xét thấy 

Công ty thực hiện đồng thời nhiều dự án trên địa bàn khu Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 

14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì vốn thực hiện 

các dự án thuộc sở hữu của Công ty không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư 

đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta. Do vậy, đề nghị Công ty Cổ 

phần Bách Đạt An cần xác định và chứng minh nguồn vốn sở hữu của Công ty để 

đảm bảo thực hiện đồng thời đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc theo đúng quy định. 
 

- Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thì nguồn vốn của 

Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Chủ đầu tư dự án phải hoàn 

thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã 

được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực 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 và các yêu cầu khác theo quy định Pháp luật. 
 

2. Về môi trường 
 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 

106.800 m
2
, trong đó 2.002 m

2
 đất công trình công cộng, 1.074 m

2
 đất ở tái định 

cư, 47.146 m
2
 đất ở nhà liên kế, 8.465 m

2
 đất cây xanh, 48.113 m

2
 đất hạ tầng kỹ 

thuật. Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
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quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường để lập hồ sơ môi 

trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 
 

Đề nghị Sở Xây dựng kiểm ra, rà soát cụ thể nguồn vốn đầu tư các dự án 

của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để thực hiện đồng 

thời các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu tổng hợp, căn cứ theo các quy định 

hiện hành tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TX. Điện Bàn (Ph/hợp);                           

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 
D:\Hieu2019\Congvan2019 

\SoXDung\CVguiSXDBach 

Dat,7B,BachThanhVinh, MR.doc 
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SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Quảng Nam, ngày  01 tháng 11 năm 2019 

 

PHIẾU TRÌNH 
 

         Họ tên người trình: Nguyễn Ngọc Hiếu 

         Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch 

         Nội dung trình: Công văn V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu 

tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty 

Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. 

 

Ý kiến của Lãnh đạo Chi 

cục QLĐĐ 

 

Ý kiến của người thụ lý hồ sơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tôi xin chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ và Pháp luật về nội dung 

Công văn như sau: 

      Theo ý kiến của Lãnh đọ Chi cục, Tôi đã phối 

hợp với Thanh tra Sở góp ý chấp thuận chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô 

thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Khu đô thị 

số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Bách 

Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vình mở rộng) do 

Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư 

 
     
         Kính trình Lãnh đạo xem xét, quyết định 

 

       Người trình 

 

 
 

 

         Nguyễn Ngọc Hiếu 

 

Ý kiến Lãnh đạo Sở 
 

 

 

 
































	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2019-10-25T08:35:55+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdt@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		stttt@danang.gov.vn
	2019-11-11T14:53:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




