
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3665  /TTr-UBND        Quảng Nam, ngày   03   tháng  7 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 

nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen  

tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;  

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

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;  

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

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

thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý 

Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 567/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 

của UBND tỉnh về đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc tại Đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Thông báo số 235/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban với các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/7/2018; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 20/2020/STAL-TTr ngày 05/5/2020 của 

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn Trang An Lạc và Công ty 
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TNHH Đầu tư 533 miền Trung; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 33/TTr-SXD ngày 25/6/2020 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen, thị xã Điện Bàn, 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX thống nhất nội dung chấp thuận 

chủ trương đầu tư, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc với quy mô sử dụng đất 

khoảng 48,2 ha; trong đó, đất an táng khoảng 21,6 ha; UBND tỉnh phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 

16/9/2015, Quyết định chủ trương đầu tư số 567/QĐ-UBND ngày 04/02/2016; 

trong đó, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Sơn Trang An Lạc (Công ty).  

Công ty đã tiến hành lập thủ tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; 

được UBND thị xã Điện Bàn có Thông báo thu hồi đất phạm vi 48,2 ha của dự 

án1 và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 1) trên phần 

diện tích 13,54/48,2 ha2, chi phí đền bù 14 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành tổ chức 

giải phóng mặt bằng trên phần diện tích này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã 

gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương không đồng ý việc xây 

dựng nghĩa trang cạnh khu dân cư. 

Do dự án Công viên nghĩa trang không còn phù hợp về Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia3; không phù hợp chủ trương chỉ đạo của HĐND tỉnh4 và đặc biệt là 

người dân trong khu vực phản đối, không ủng hộ dự án5. UBND tỉnh đồng ý 

chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án Công viên Nghĩa trang Sơn Trang An Lạc 

sang dự án bất động sản nhà ở 6.  

Sự phù hợp về quy hoạch xây dựng: đối chiếu quy hoạch chi tiết 1/500 

Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc được duyệt với hồ sơ khớp nối, bổ 

sung và điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 các giai đoạn I, II, III tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc7 thì hầu hết diện tích dự án nghĩa trang nằm trong 

khu vực được điều chỉnh thành đất ở đô thị và đất cây xanh.  

                   
1 Thông báo thu hồi đất số 554/TB-UBND ngày 05/11/2015 của UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện dự án 

Công viên Nghĩa trang Sơn Trang An Lạc tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.  
2 Quyết định số 6809/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ đất nông nghiệp (đợt 1) để giải phóng mặt bằng xây dựng Công viên Nghĩa trang Sơn Trang An Lạc đoạn 

qua phường Điện Dương thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 
3 Mục 6.1.3. Quy hoạch nghĩa trang cho đô thị - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 

QCXDVN 01:2008/BXD: “Nghĩa trang hung táng, nghĩa trang chôn cất một lần không được bố trí trong nội 

thị” 
4 Điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh “Không 

quy hoạch quỹ đất cho mục đích kinh doanh an táng; xây dựng lộ trình để chấm dứt đất an táng trong khu vực 

nội thị”. 
5 Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc chuyển đổi mục tiêu dự án Công 

viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc sang dự án bất động sản nhà ở. 
6 Thông báo số 235/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh 
7 Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của UBND tỉnh  
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Trên cơ sở đề xuất dự án đầu tư theo mục tiêu mới (dự án bất động sản 

nhà ở) của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn Trang An Lạc và 

Công ty TNHH Đầu tư 533 miền Trung; để có chủ thể thực hiện các thủ tục 

đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai dự án; thì dự án cần phải thực hiện thủ 

tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về nhà ở; làm cơ cở để thực 

hiện các thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật 

về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen, thị xã 

Điện Bàn.                               

2. Hình thức đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư: 

- Hình thức đầu tư: nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

chủ đầu tư theo quy định; 

- Về hình thức tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: theo pháp luật về đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. 

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

trình dịch vụ (nếu có) đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết 

1/500 được phê duyệt; phát triển công trình thương mại - dịch vụ, nhà ở theo 

quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở. 

4. Địa điểm xây dựng: tại các phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung 

và Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

5. Quy mô, cơ cấu sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi 

dự án: 

- Phạm vị sử dụng đất dự án khoảng 49,8 ha.  

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các hạng mục: 

giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải, thông tin liên 

lạc,…), hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ trong phạm vi dự án theo quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt. Xây dựng nhà ở trên các lô đất có mặt 

tiền tiếp giáp dọc theo tuyến đường chính của dự án (tuyến đường có mặt cắt 2-2 

đi Cụm công nghiệp An Lưu). 

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến theo quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh: 

Stt Hạng mục Chỉ tiêu quy hoạch 1/2000 Ghi chú 

1 Đất ở (liền kề, biệt thự) Tối đa 35% Chủ tư được lựa chọn 

có trách nhiệm tổ 

chức lập, trình thẩm 

định phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây 

3 Đất ở chỉnh trang  Các chỉ tiêu sử dụng đất 

đảm bảo tuân thủ Quy 

chuẩn, Tiêu chuẩn hiện 

hành và Quy định quản lý 

4 Đất văn hóa, giáo dục 

5 
Đất công cộng, thương mại 

dịch vụ 
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Stt Hạng mục Chỉ tiêu quy hoạch 1/2000 Ghi chú 

6 Đất công viên cây xanh quy hoạch kèm theo Quyết 

định 1253/QĐ-UBND  

dựng 1/500 theo quy 

định.  

7 
Đất giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật 

 Đường nội bộ khu ở có lòng đường rộng tối thiểu 7,5m   

6. Ranh giới sử dụng đất: 

- Phía Đông Nam: Giáp mảng cây xanh cách ly Nghĩa trang Bàu Sen; 

- Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư đường ĐH9 hiện hữu; 

- Phía Tây Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng và đường Trần Thủ Độ 

(ĐT617); 

- Phía Đông Bắc: Giáp công viên cây xanh và Trường THPT dự kiến. 

7. Tính pháp lý của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 

- Dự án đề xuất phù hợp với Quy hoạch phân khu 1/2000 các giai đoạn I, 

II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019; 

- Theo quy định pháp luật về nhà ở (khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP) thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư làm cơ 

sở thực hiện các bước thủ tục tiếp theo. 

8. Quy mô dân số: Khoảng 6.000 người; đảm bảo chỉ tiêu dân số dung nạp 

80 - 130 người/ha theo Quy định quản lý quy hoạch kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. 

9. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, khoảng lùi xây dựng, lòng 

đường nội bộ khu ở:  

Tuân thủ Quy định quản lý quy hoạch kèm theo hồ sơ Quy hoạch phân khu 

1/2000 các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (lưu ý: các 

chỉ tiêu quản lý quy hoạch quy định tại Điều 7 Quy định quản lý quy hoạch). 

Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn theo quy định, phối hợp với các cơ quan 

liên quan: 

- Thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng 1/500 dự án trên cơ sở các chỉ tiêu theo quy hoạch phân khu 1/2000 được 

duyệt; 

- Lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật liên quan; 

- Lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế công trình thương mại - dịch vụ, 

công trình nhà ở; thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc nhà ở cho các lô 

đất có mặt tiền tiếp giáp dọc theo tuyến đường chính của dự án (tuyến đường có 

mặt cắt 2-2 đi Cụm công nghiệp An Lưu) theo quy định. 
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10. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.000 tỷ đồng, đây là tổng mức đầu tư sơ 

bộ dự kiến để các nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo tham gia đầu tư và chỉ 

làm cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tham gia đăng ký 

đầu tư. 

Các thông số: sơ bộ chi phí thực hiện dự án (m1) trên cơ sở hồ sơ thiết kế 

sơ bộ; phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2); giá sàn nộp 

ngân sách Nhà nước (m3); tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến được xác định 

khi lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu 

(nếu có) theo quy định. 

11. Thời gian và tiến độ thực hiện: thời gian thực hiện dự án dự kiến 05 

năm, từ Quý IV/2020 - Quý IV/2025. 

12. Trách nhiệm của Nhà đầu tư đối với dự án: 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết được 

phê duyệt, chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động đầu tư, xây 

dựng và kinh doanh bất động sản; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo 

quy định; 

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật liên quan và 

quy định của UBND tỉnh. 

13. Những nội dung khác có liên quan: 

a) Nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp khác do nhà đầu tư 

huy động; 

- Nhà đầu tư nộp ngân sách Nhà nước số tiền (m3) khi trúng thầu (được quy 

định trong hồ sơ mời thầu, nếu có) và nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước sau 

khi đã khấu trừ các khoản chi phí hợp lý theo quy định (thời điểm Nhà nước 

quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật đất đai). 

b) Phương thức đầu tư và phương án tiêu thụ sản phẩm: 

- Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các 

hạng mục: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải, thông tin 

liên lạc…), hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ trong phạm vi dự án theo quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt; đầu tư xây dựng nhà ở trên các lô đất 

có mặt tiền tiếp giáp dọc theo tuyến đường chính của dự án (tuyến đường có mặt 

cắt 2-2 đi Cụm công nghiệp An Lưu).  

Trình tự, thủ tục đầu tư công trình nhà ở; công trình thương mại dịch vụ 

phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật liên quan. 

- Nhà đầu tư được phép kinh doanh các sản phẩm bất động sản trong dự án: 

công trình thương mại - dịch vụ, nhà ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 

người dân xây dựng nhà ở trên các lô đất sau khi được Sở Xây dựng Thông báo 
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về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng 

xác nhận đủ điều kiện cho phép 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. 

- Đối với các công trình công cộng khác (công trình giáo dục, công cộng), 

địa phương có kế hoạch đầu tư theo để đảm bảo đồng bộ quy hoạch được duyệt. 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: hệ thống giao thông; hệ thống cấp 

nước; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ thống điện chiếu sáng; cây 

xanh,…. Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý, khai thác, vận hành theo 

quy định. 

14. Trách nhiệm của các Sở, Ngành, địa phương liên quan: 

a) Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư dự án theo quy định; 

- Chủ trì tổ chức xác định giá trị m1, m2, m3 làm cơ sở trình thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng quy định; đồng thời, tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

c) Các Sở, ngành thuộc tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện 

Bàn, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực hiện dự án 

theo quy định. 

d) UBND thị xã Điện Bàn: 

- Xác định điều kiện khu đất để xem xét hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật đấu giá, đấu thầu và pháp luật liên quan; 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất 

theo quy định pháp luật đất đai; 

- Chỉ đạo hoặc phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng làm cơ sở lập hồ sơ 

mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan tổ 

chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật 

về đấu thầu, pháp luật về nhà ở hoặc quy định của UBND tỉnh (nếu có). 

III. VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn Trang An Lạc đang là chủ đầu tư dự 

án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc (Quyết định chủ trương đầu tư số 

567/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh); Công ty không vi phạm quy 

định của pháp luật về đầu tư và không thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự 

án theo quy định. Để tránh chồng lấn về pháp lý chủ trương đầu tư giữa mục tiêu 
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cũ và mới, sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo mục tiêu mới của dự án; 

UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ các cơ quan chức năng tham mưu thu hồi Quyết 

định chủ trương đầu tư số 567/QĐ-UBND và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt 

động dự án đầu tư Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc đảm bảo theo quy 

định, trước khi ban hành Quyết định chọn nhà đầu tư mới. 

Đây là dự án chuyển mục tiêu; không nằm trong danh mục Kế hoạch phát 

triển nhà ở 2019 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019. Hiện nay, là kỳ cuối của Chương trình, Kế hoạch; UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu bổ sung Chương trình phát triển nhà ở 

tầm nhìn đến 2030 và cập nhật dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở trong kỳ 

2021 - 2025. 

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

chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo 

đúng quy định./. 

(Gửi kèm các hồ sơ, tài liệu liên quan) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

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

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- CPVP; 

- Cty TNHH ĐTPT Sơn Trang An Lạc; 

- Công ty TNHH Đầu tư 533 miền Trung; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\TT HDND chap thuan chu truong dau tu 

KDC phia Dong duong Tra Thu do (Son Trang An Lac).doc) 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh 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: 766 /SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày  25 tháng 5 năm 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kính gửi:  Sở Xây dựng Quảng Nam 
 

[ 

Sở K  ho ch v  Đ u t  nh n    c C ng v n số 679/SXD-Q HT ng y 

13/5/2020 c a Sở Xây dựng v  việc góp ý chấp thu n ch  tr  ng   u t  dự  n nhà 

ở Khu    thị phía Đ ng   ờng Tr n Th  Độ-Evergreen, thị xã Điện B n; kèm theo 

Tờ trình số 20/2020/STAL-TTr ngày 05/5/2020 c a Liên danh Công ty TNHH 

Đ u t  ph t triển S n Trang An   c v  C ng ty TNHH Đ u t  533 Mi n Trung v  

việc    nghị chấp thu n ch  tr  ng   u t  dự  n trên; 

Sau khi nghiên cứu nội dung hồ s  liên quan. Sở K  ho ch v  Đ u t  có ý 

ki n nh  sau: 

Dự án Công viên nghĩa trang S n Trang An   c  ã    c UBND tỉnh thống 

nhất vị trí, ranh giới nghiên cứu   u t  t i C ng v n số 1600/UBND-KTN ngày 

21/4/2015 v   ã    c UBND tỉnh phê duyệt quy ho ch chi ti t xây dựng (1/500) 

t i Quy t  ịnh số 3325/QĐ-UBND ngày 16/9/2015; Dự  n  ã    c UBND tỉnh 

phê duyệt quy t  ịnh ch  tr  ng   u t  t i Quy t  ịnh số 567/QĐ-UBND ngày 

04/02/2016; tên nh    u t  C ng ty TNHH Đ u t  v  Ph t triển S n Trang An 

  c; mục tiêu xây dựng một khu hoa viên ki n trúc nghệ thu t tâm linh với k t cấu 

h  t ng ho n thiện,   p ứng c c nhu c u v  bảo vệ m i tr ờng, cảnh quan,   p ứng 

tiêu chỉ c a một hoa viên hiện   i nh ng vẫn giữ nét v n hóa truy n thống c a dân 

tộc;   p ứng nhu c u lễ b i, th ởng ngo n c a ng ời dân trong khu vực v  c c 

vùng phụ c n, với hệ thống h  t ng kỹ thu t ho n chỉnh,  ồng bộ gắn k t với c c 

hệ thống h  t ng chung t i khu vực thực hiện dự  n; Quy m  dự  n khoảng 48,2ha, 

trong  ó  ất an t ng khoảng 21,6ha; tổng vốn   u t  647.118.600.794  ồng; thời 

gian ho t  ộng dự  n 50 n m kể từ ng y dự  n    c cấp Giấy chứng nh n   ng ký 

  u t ; ti n  ộ thực hiện dự  n từ th ng 01/2014-12/2020; 

Dự  n  ã  ã    c UBND thị xã Điện B n th ng b o thu hồi  ất t i Thông 

b o số 554/TB-UBND ng y 05/11/2015 v  phê duyệt ph  ng  n bồi th ờng, hỗ 

tr   ất n ng nghiệp (  t 1)  ể giải phóng mặt bằng xây dựng Công viên nghĩa 

trang S n Trang An   c  o n qua ph ờng Điện D  ng thuộc    thị mới Điện 

Nam-Điện Ngọc t i Quy t  ịnh số 6809/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 với diện tích 

13,54ha; 

 Theo b o c o số 65/BC-UBND ng y 24/4/2018 c a UBND thị xã Điện B n 

thì dự  n  ang triển khai c ng t c giải phóng mặt bằng, tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện dự  n gặp sự phản  ối quy t liệt c a ng ời dân  ịa ph  ng kh ng  ồng ý 

việc xây dựng nghĩa trang c nh khu dân c  hiện tr ng ảnh h ởng   n m i tr ờng 

sống c a nhân dân khu vực. UBND thị xã Điện B n ki n nghị UBND tỉnh xem xét 

thống nhất ch  tr  ng chuyển  ổi mục tiêu dự  n sang dự  n bất  ộng sản nh  ở 

(nh  ở th  ng m i),  ồng thời giữ l i ph n  ất nghĩa trang hiện tr ng v  một ph n 

V/v góp ý chấp thu n ch  tr  ng   u t  

dự  n nh  ở Khu    thị phía Đ ng 

  ờng Tr n Th  Độ-Evergreen, thị xã 

Điện B n 
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 ất trống  ể dự trữ  ất nghĩa trang an t ng ng ời ch t cho c  dân  ịa ph  ng sau 

này; 

Theo  ó, t i Th ng b o số 235/TB-UBND ng y 11/7/2018 v  Th ng b o 

K t lu n c a Ch  tịch UBND tỉnh Đinh V n Thu t i cuộc họp giao ban với c c phó 

Ch  tịch UBND tỉnh ng y 07/7/2018, t i mục 9 UBND tỉnh  ồng ý với    nghị c a 

UBND thị xã Điện B n t i B o c o số 65/BC-UBND ng y 24/4/2018 v  việc 

chuyển  ổi mục tiêu   u t  dự  n C ng viên nghĩa trang S n Trang An   c sang 

dự  n bất  ộng sản nh  ở t i    thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện B n; 

Sở Xây dựng  ã có b o c o số 21/BC-SXD ng y 16/01/2020 v  việc thực 

hiện dự  n C ng viên nghĩa trang S n Trang An   c t i Đ  thị mới Điện Nam-

Điện Ngọc v  ki n nghị    xuất chuyển  ổi mục tiêu   u t  dự  n sang dự  n bất 

 ộng sản nh  ở; 

Sở K  ho ch v  Đ u t  xét thấy việc chuyển  ổi mục tiêu dự  n C ng viên 

nghĩa trang S n Trang An   c sang dự  n bất  ộng sản nh  ở th  ng m i phải  ảm 

bảo v  quy ho ch, k  ho ch sử dụng  ất;  ồng thời phải thực hiện th  tục chấm dứt 

ho t  ộng dự  n v  thu hồi Quy t  ịnh số 567/QĐ-UBND ng y 04/02/2016 c a 

UBND tỉnh v  phê duyệt quy t  ịnh ch  tr  ng   u t  dự  n C ng viên nghĩa 

trang S n Trang An   c tr ớc khi thực hiện c c th  tục ti p theo; v  th  tục chấm 

dứt ho t  ộng dự  n    c thực hiện theo quy  ịnh t i Đi u 48,  u t Đ u t  n m 

2014; 

 Đây l  dự  n với mục tiêu   u t  xây dựng nghĩa trang chuyển  ổi sang dự 

án kinh doanh bất  ộng sản nh  ở (Dự  n   u t  có sử dụng  ất  ể xây dựng nh  ở 

th  ng m i) thuộc ph m vi  i u chỉnh quy  ịnh t i  iểm b, khoản 1, Đi u 1 Nghị 

 ịnh số 25/2020/NĐ-CP ng y 28/02/2020 c a Chính ph  quy  ịnh chi ti t thi h nh 

một số  i u c a  u t Đấu th u v  lựa chọn nh    u t . Việc lựa chọn ch    u t  

dự  n phải thực hiện th ng qua c c hình thức  ấu th u quy  ịnh t i khoản 2, Đi u 

22,  u t Nh  ở 2014 v   ảm bảo     i u kiện l m ch    u t  theo quy  ịnh t i 

Đi u 21, Lu t Nh  ở; trình tự, th  tục lựa chọn ch    u t  dự  n thực hiện theo quy 

 ịnh t i Đi u 18 Nghị  ịnh số 99/2015/NĐ-CP ng y 20/10/2015 c a Chính ph  

Quy  ịnh chi ti t v  h ớng dẫn thi h nh một số  i u c a  u t Nh  ở v  Nghị  ịnh 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 c a Chính ph  quy  ịnh chi ti t thi h nh một 

số  i u c a  u t Đấu th u v  lựa chọn nh    u t .   

Kính    nghị Sở Xây dựng xem xét tổng h p./. 
 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 

- Nh  trên;                                                                                       
- UBND tỉnh (b/c); 

-  ãnh   o Sở;      
-   u: 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 679/SXD-QLHT ngày 

13/5/2020 về việc đề nghị tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergeen, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn 

Trang An Lạc và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung làm chủ đầu tư. Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tham gia ý kiến như sau: 
 

 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 497.665 m
2
, có nêu chi tiết từng loại đất, đề nghị cần cập nhật chi 

tiết các loại đất đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - 

Evergreen, tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tại Thông báo số 

235/TB-UBND ngày 11/7/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn 

Thu tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/7/2018.  

 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 đăng ký vào KHSD đất năm 2020 của thị xã 

Điện Bàn, chưa được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 

37/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. 

 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, Tổng cục Quản lý 

đất đai và kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm thẩm định thì 

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn Trang An Lạc và Công ty TNHH 

Đầu tư 533 Miền Trung chưa có vi phạm quy định của pháp luật đất đai.   

 Đánh giá năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của 

dự án đầu tư của chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn 

Trang An Lạc và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung thực hiện dự án với tổng 

vốn đầu tư là 1.000.000.000.000 đồng với quy mô đầu tư  497.665 m
2
. Theo báo 

cáo tài chính của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sơn Trang An Lạc 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

              Số: 1029 /STNMT-QLĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Quảng Nam, ngày  27 tháng 5 năm 2020 

V/v góp ý Chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

phía Đông đường Trần Thủ Độ - 

Evergreen, thị xã Điện Bàn 
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và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung đã được Công ty TNHH Kiểm toán và 

kế toán AAC có trụ sở chính tại Lô 78 - 80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng xác nhận tính đến thời điểm 31/12/2019 có vốn chủ sở hữu 

là 371.951.696.530 đồng. 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 dự án thuộc sở 

hữu của Công ty không thấp hơn 15% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án có quy 

mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên, nguồn vốn sở hữu của Liên danh Công ty là 

371.951.696.530 đồng, chiếm 37,19 % tổng vốn đầu tư dự án là đảm bảo theo 

quy định. Tuy nhiên, theo đề nghị của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Sơn Trang An Lạc và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung với số vốn thực 

hiện dự án là 193.000.000.000 đồng, chiếm 19,30 % tổng vốn đầu tư dự án, vốn 

vay 807.000.000.000 đồng. Do vậy đề nghị Chủ đầu tư cần xác định và chứng 

minh nguồn vốn sở hữu của Liên danh Công ty để đảm bảo thực hiện dự án này 

theo quy định. 
 

2. Về môi trường 
 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - 

Evergreen, tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam với diện tích 497.665 m
2
, bao gồm: 159.770 m

2
 đất ở chia lô, 14.336 m

2
 đất 

ở biệt thự, 3.276 m
2 
đất ở chỉnh trang, 33.799 m

2
 đất văn hóa, giáo dục, 33.831m

2
 

đất công cộng, thương mại dịch vụ, 61.303 m
2 

đất công viên, cây xanh, 191.345 

m
2
 đất giao thông, 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và 

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ để lập hồ sơ môi trường trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 
 

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:\Hieu2020\Congvan2020\ 

SoXaydung\CVguiSXD 

KhuDTTranThuDo.doc 

       GIÁM ĐỐC 

          

     

 

 

 
     Trần Thanh Hà 
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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 26 tháng 5 năm 2020 

 

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 dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen, thị xã Điện Bàn. 

 

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 về nội dung Công văn nêu 

trên. 
     
         Kính trình Lãnh đạo xem xét, quyết định 

 

       Người trình 

 

 
 

 

         Nguyễn Ngọc Hiếu 

 

Ý kiến Lãnh đạo Sở 
 

 

 

 

 



UBND TiNH QuANG NAM
SOTA.I CHiNH

S5: ~4 '" ~ ISTC-DT

VIv gop y chap thuan chu tnrong
d~u tu du an xay dung nha a
Khu do thi phia Dong dirong
Tr~n Thu D9 -Evergreen, thi xa
Di~nBan

CONG HOA.xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay 2.2 thdngS ndm 2020

Kinh gui: Sa Xay dung.

So Tai chinh nhan duoc Cong van s6 679/SXD-QLHT ngay ]3/5/2020 cua
Sa Xa~:dung vS viec gop y ch~p thuan chu tnrong d~u tu du an d~u tu xay dung
nha a Khu do thi phia Bong duong Tr~n Thu B9 - Evergreen, thi xa Dien Ban.
Sa Tai chinh co y kiSn nhu sau:

1. Du an Cong vien nghia trang San Trang An Lac tai Bo thi moi Dien Nam
- Dien Ngoc duoc UBND tinh phe duyet quy hoach chi tiSt xay dung 1/500 tai
Quyet dinh s6 3325/QD-UBND ngay 16/9/2015 va phe duyet chu tnrong d~u tir
tai Quyet dinh s6 567/QB-UBND ngay 04/02/2016; ch§p thu~n nha d~u tll' Cong
ty TNHH B~u tu va phM triSn San Trang An L?c thvc hi~n dv an vai quy mo
di~n tich su dVng d~t 48,2 ha.

UBND thi xa Bi~n Ban da co thong bao thu h6i d~t dv an t?i Thong bao s6
554/TB-UBND ngay 05/11/2015 vai di~n dch dv kiSn thu h6i 48,2 ha va phe
duy~t phuang an b6i thll'cmg, h6 trq d~t nong nghi~p (dqt 1) t?i QuySt dinh s6
6089/QB-UBND ngay 03/3/2017 v6i di~n tich bi anh huang 13,54ha.

Tren ca sa Bao cao s6 65/BC-UBND ngay 24/4/2018 cua UBND thi xa
Bi~n Ban, UBND tinh co Thong bao s6 235/TB-UBND ngay 11/7/2018 d6ng y
chuYSnd6i mvc tieu d~u tu dv an Cong vien nghla trang San Trang An L?c sang
dV an b~t d9ng san nha a t?i do thi m6i Bi~n Nam - Bi~n NgQc. Ngay
05/5/2020, Lien danh Cong ty TNI-Il! B~u tll' phat triSn San Trang An L?c va
Cong ty TNHH d~u tu 533 miSn Trung co To trinh s6 20/2020/STAL-TTr dS
nghi c~p th~m quySn ch~p thu~n chu truang d~u tll' dv an Khu do thi phia Bong
duang Tr~n Thu D9 - Evergreen, v6i quy mo di~n dch 49,8 ha (khac quy rna
di¢n tich sit d¥ng adt 48,2 ha cua dl! an Cang vien nghfa,hrang Son Trang An
Lgc).

UBND tinh ch~p thu~n thay d6i mvc tieu cua dV an Cong vien nghla trang
Son Trang An L?c sang dV an b~t d9ng san nha a, Sa Tai chinh nh~n th~y phap
lu~t vS thvc hi~n dv an Cong vien nghIa trang khac v6i phap lu~t thvc hi~n dv an
nha a, khu do thi. Do v~y, dS nghi Sa Xay d\f11glam vi~c vai Sa KS ho?ch va B~u
ill,UBND tm xa Bi~n Ban, nha d~u ill (Cong ty TNI-Il! B~u tu va phat triSn Son
Trang An L?c) bao cao UBND tinh quySt dinh vS vi~c dUng va xu ly nhfing phat
sinh trong vi~c dUng thvc hi~n dv an Cong vien nghIa trang San Trang An L?c,
truac khi t6 chilc thvc hi~n dV an d~u ill xay d\f11gnha a, khu do thi thea quy dinh
t?i Nghi dinh s6 99/2015/NB-CP ngay 20110/2015 cua Chinh phu huang d~n thi
hanh Lu~t nha a.



2. V@xu ly d6i voi cac cong viec da thirc hien d6i voi nha d~u tir cli va nh~
d~u tir moi khi trung th~u, Sa Tai chinh dS nghi Sa Xay dung lam viec voi Sa Ke
hoach va Dfiu tu, UBND thi xa Dien Ban cu thS nhu sau:

- Cac chi phi h6 So' du an nha dfiu tu da thuc hien cua du an cong vien nghia
trang San TrangAn Lac (du an thtrc hien theo Luat D~u tu), d@nghi Sa Xay
dung lam viec voi S6 KS hoach va Dfiu tir co y kiSn v@noi dung nay dS tham
muu UBND tinh xem xet quyet dinh khi dung du an.

- Chi phi b6i thuong, giai phong mat bang: D6i voi du an d~u tir xay dung
nha (J v@chi phi b6i thuong, giai phong mat bang co guy dinh truong hQ'pnha
d~u tu tv ling tru6c kinh phi d~ thvc hi~n b6i thuo'ng, h6 trQ',tai dinh cu thi duQ'c
kh~u tru vao ti@nsu dl,lngd~t, tiSn thue d~t theo guy dinh. Hi~n nay, v@chi phi
b6i thuo'ng, giai phong m~t b~ng cua cac dv an do c~p huy~n phe duy~t phuong
an va phe duy~t guySt toano Do do, d6i v6i chi phi b6i thuong, giai ph6ng m~t
b~ng da thgc hi~n trong dv an cong vien nghTatrang Sun Trang An Lc;tc,d@nghi
Sa Xay dVng l~y y)dSn cua UBND thi xa Di~n,Ban xem xet/co duQ'cphe duy~t
trong phuO'ng an boi thuong" giai phong m~tbang cua ~v ftn nha a de h?an tra
lc;tichi phi giai phong m~t bang eho Cong ty TNHH Dati tu va phat trien Son
Trn~~L~. L

3, V@chu truO'ng d~u tu dv an nha 6 tc;tivi tri dv n eong vien nghTatrang
San Trang An Lc;te:Sau khi co guySt dinh dung thvc hi~n dv an eong vien nghTa
trang Son Trang An Lc;te,d@nghi Sa Xay dvng xem xet cac guy dinh cua Ngm
dinh 86 99/20 15/NB-CP ngay 20/10/2015 eua Chinh phu huang d~n thi hanh Lu~t
nha a dS tham muu UBND tinh vS ehu truong d~u tu dv an nha a, khu do thi,
Vi~c Iva chQn nha d~u tu thvc hi~n dV an d~u tu xay d\IDgnha a, khu do thi thve
hi~n theo guy dinh tc;tiNghi dinh s6 25/20201ND-CP ngay 28/02/2020 eua Chinh
phu guy dinh chi tiSt thi hanh mQt s6 di@ucua Lu~t D~u thfiu v@Iva eh9n nha
dfiu tu.

S6 Tai chinh co y kiSn tren, dS nghi Sa Xay d\l'llgnghien CUu, xu lY./.

Noi nh~n:
- Nhutren;
- UBND tinh (bao cao);
- BGD, GCS;
- LUll: VT, DT. ~
(D:I/May Chienl/cong trinhl/nam 2020IVan
banICong van gui So xay dung gop y ve chu
truong dau tu du an Khu do thi phia Dong
duong Tran Thu Do-Evergreen, Dien
Ban.docx)

KT. GIAM DOC
C

Trio Quae Tuio
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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 1195 /UBND Điện Bàn, ngày 18  tháng 5 năm 2020 
V/v góp ý Chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu đô thị phía Đông đường Trần 

Thủ Độ - Evergreen, thị xã Điện Bàn 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện nội dung Công văn số 679/SXD-QLHT của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Nam ngày 13/5/2020 về việc góp ý Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen 

thị xã Điện Bàn; Xét Báo cáo số 84/BC-QLĐT ngày 18/5/2020 của Phòng Quản 

lý đô thị Điện Bàn về góp ý Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ độ - Evergreen thị xã Điện 

Bàn. 

Về vấn đề này, UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau: 

1/ Dự án này trước đây có tên là Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc 

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết 

định giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Trang An Lạc làm chủ 

đầu tư tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 với qui mô dự án diện 

tích 48,2 ha có 21,6 ha đất an táng; phê duyệt QHCT xây dựng 1/500 tại Quyết 

định số 3325/QĐ-UBND ngày 16/9/2015.  

Tuy nhiên, khi Chủ đầu tư thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thì 

gặp phải phản ứng quyết liệt của người dân địa phương; UBND thị xã Điện Bàn 

có Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 24/4/2018; UBND tỉnh có Thông báo số 

235/TB-UBND ngày 11/07/2018: “đồng ý với đề nghị của UBND thị xã Điện 

Bàn về việc chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang 

An Lạc sang dự án bất động sản nhà ở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500; Sở Xây dựng cũng đã có báo cáo số 21/BC-SXD ngày 16/01/2020 đề 

nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Tỉnh ủy. 

2/ Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc và 

Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen thị xã Điện Bàn với qui 

mô 49,8 ha, UBND thị xã Điện Bàn xét thấy vị trí dự án và các chỉ tiêu quy 

hoạch của dự án phù hợp với QHPK (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị 

mới Điện Nam Điện Ngọc đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết 

định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. 

3/ Về hiện trạng sử dụng đất: đất ở dân cư hiện hữu, đất người dân thuê 



của xã trồng hoa theo thời vụ, đất nông nghiệp trồng cây hoa màu, trồng cây 

dương liễu, đất chưa sử dụng… 

Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề xuất cấp thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án nói trên theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

hiện hành. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH  

- Lưu VT.             PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  

 

     Nguyễn Đạt 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3802  /UBND-KTN        Quảng Nam, ngày   10    tháng 7 năm 2020 

V/v bổ sung chủ trương của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư dự 

án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

đô thị phía Đông đường Trần 

Thủ Độ - Evergreen tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị 

xã Điện Bàn 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; UBND tỉnh đã ban 

hành Tờ trình số 3665/TTr-UBND ngày 03/7/2020 gửi HĐND tỉnh khóa IX  

xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

Đến nay, dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương 

đầu tư tại Thông báo số 812-TB/TU ngày 08/7/2020 của Tỉnh ủy (Thông báo 

có gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh), UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét, báo cáo, trình kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX cho ý kiến 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía 

Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

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

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- Cty TNHH ĐTPT Sơn Trang An Lạc; 

- Cty TNHH Đầu tư 533 miền Trung; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\CV gui TT HĐND bo sung chu truong cua 
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TiNH UY QUANG NAM 
* 

SB 8111-TBITU 

DANG C(>NG SAN ~T NAM 

Quang Nam, ngay 08 thang 7 niim 2020 

A r 

THONG BAO 
KET LU!N CUA BAN THTJONG Vl,J TiNH UY 

v@ chu truong din ta d\f an Din hr xay d\fDg nha a Khu do thj phia 
Bong d11011g Trio Thu Bq, thj xi Bif n Ban 

Sau khi xem xet Bao cao s6 173-BC/BCSD, ngay 02/7/2020 cua Ban can 
S\l dang Uy ban nhan dan tinh v~ vi~c xin y kien ch!p thu~ chu trucmg d!u tu 
dv an Dfiu tu xay d\lflg nha & Khu do thi phia Dong duong Trfui Thu DQ, thi xa 
Di~n Ban; t~i CUQC h9p ngay 08/7/2020, Ban Thuong V\l Tinh uy c6 y kien 
nhu sau: 

1. Thfing nhftt chu trucmg theo n<)i dung d~ xuAt cua Ban can sv dang 
UBND tinh t~i Bao cao neu tren. 

2. Giao Ban can S\l dang UBND tinh chi d~o chufui hi h6 so trinh HDND 
tinh cho y kiBn tru&c khi UBND tinh chftp thu~ chu truang dfiu tu dv an va chi 
d~o cac CO' quan, dan vi, dia phuang lien quan thvc hi~n cac thu !\IC tiep theo 
dam bao ch~t che, dung quy dµih cua phap lu~t. 

Can cu y ki~n k~t lu~ cua Ban Thuong V\l Tinh uy, d~ nghi Ban can sv 
dang UBND tinh tri~n khai thvc hi~n. 

Nainhan: 
- Ban Thucmg V\l Tinh uy (bao cao ), 
- Ban can sµ dang UBND tinh, 
- Dang doan IIDND tinh, 
- Luu Van phong Tinh uy. 

rr>VB~~ ~,; m,..{1NG V\J 
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LIEN DANH CONG TY TNHH CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
DTPT SN TRANG AN L1C Dôc lap — Tir do — Hanh  phñc 

vA CONG TY TNHH DAU TU' 
533 MIEN TRUNG  

SW.../2020/STAL-TTr Quáng Nam, ngày 05 thángO5näm 2020 

O XA DUMi i QUArG  

A' 

DEN 
So:

T TRiNH 
NgayO7O7J).1 Be nghj chap thun chü trung dâu tir 

Chuyen flirándu tir xây dirng Khu do thj phIa Bong dtro'ng Trân Thu B - 
Evergreen dê to chiuc h1ra ch9n Nhà dâu tir thtrc hin dr an. 

KInh gi1i: - Uy Ban Nhân Dan tinh Quãng Nam; 

- Si Xây dmg tinh Quâng Nam. 

Can Cu Lutt nhà s 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cir Lu.t kinh doanh b.t dng san s 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cü Nghj djnh s 25/2020/ND-CP ngày 28/02/2020 cUa Chinh phü v 
Qui dinh chi tit thi hành môt s diu cüa Luât du thu v lua chon Nhà du tu; 

Can cCr Quy& djnh s 1253/QD-UBND ngày 26/04/20 19 cUa UBND tinh 
Quâng Nam V/v phê duyt h sa khôp ni, b sung và diu chinh và ban hành 
Quy djnh quân 1 quy hotch phân khu (t 1 1/2.000) các giai doin I, II, III ti Do 
thj mói Din Nam - Din Ng9c, th xà Din Bàn tinh Quãng Nam; 

Can cir báo cáo s 21/BC-SXD ngày 16/1/2020 cüa Si Xây Drng Quàng 
Nam v vic thixc hin di,r an COng viên Nghia trang San Trang An Ltc tai  khu 
do thj mi Din Nam - Din Ng9c, tinh Quáng Nam; 

Can di cong van s 536/VPUBND-KTN ngày 19/3/2020 cüa VAn phông 
UBND tinh Quáng Nam giri Si xây drng v vic tham m.uu giái quyt d nghj 
cüa Cong ty TNHH DTPT San Trang An Lc; 

NAm 1999, dii an Khu do thj mi Din Nam — Din Ng9c dugc phê duyt 
vOi miic tiêu: Quy hoch hung do thj mOi Din Nam - Din Ngçc nhm cii th 
boa djnh hrnng quy hoach tng th phát triên do thj Vit Nam dn nAm 2020, h 
trçr cho vic phát trin thành ph Dà Nng, dáp üng nhu cu du tu xây dçmg Dii 
hçc Dà Nng (400 ha), Khu cOng nghip tp trung Din Nam - Din Ngc (420 
ha) và Khu du ljch nghi ngai giái trI (han 300 ha) trén ca sO' khai thác các uu th 
v diu kin tu nhiên, cãnh quan và khI hu cüa khu vrc d hInh thành tui day 
mt Trung tam cong nghip, djch vii, giáo d%Tc dào tao, du ljch và nghi mat cüa 
tinh QuAng Nam và khu virc min Trung. 

Hin nay các di,r an trong Khu do thj dang trin khai dn hInh thành Khu 





do thj hoàn chinh, Dir an Khu do thj phIa Dông dix?ng Trân Thu DO - Evergreen 
(Dir an Cong viên Nghia trang Son Trang An Lc cii) duçic du tu vâi m1ic tiêu: 
HInh thành mOt  khu do hj vâi các tiêu chI "Xanh-Stch-Dep-Vän minh" vi 
mng luOi ht tang k5 thut dng bO,  dam báo kh&p ni giia khu virc xay dirng 
mi va khu vuc xay dung hin tr.ng. Khai thác sir diing hiu qua qu dt hin co, 
dap irng các yeu cu v nhà 6', cong trInh cong cOng, cay xanh phiic vi d6'i sng 
kinh t xã hOi,  van hóa ciia nhân dan khu virc, phii hçp vâi phân khu do thj mâi 
Din Nam - Din Ng9c dA duçc phê duyt tii quyt djnh s 1253/QD-UBND 
ngày 26/4/2019. 

Lien danh Cong ty TNT-IH Du tu phát triên Son Trang An Ltc và Cong ty 
TNHH D.0 tu 533 Mien Trung kInh de nghj UBNID tinh Quàng Nam, S& Xây 
dçrng quan tam, chp thun chit truong du tu dir an Khu dO thj phIa Dông du6'ng 
Trn Thit DO - Evergreen v6'i các nOi  dung nhu sau: 

1. Nhà du tir: Lien danh Cong ty TNHH Du tu phát trin Son Trang An Lac 
và Cong ty TNHIH Du tu 533 Min Trung. 

2. Ten diy an: Dir an Khu dO thj phIa Dông du6'ng Trân Thu DO - Evergreen. 

(Ten dy' an cü. Dr an Cong viên Nghia trang Scm Trang An Lgc,.) 

3. HInh thIrc du tir: Thông qua hInh thirc 1ra chçn Nhà du tu; nba du tu bO 
vn du tu và t chirc thirc hin nhim vi Chit du tu theo quy djnh. 

4. Miic tiêu dâu tu': HInh thành mOt  khu do thj v&i các tiêu chI "Xanh-Sach-
Dep-Vän minh" vâi mng lix6'i ht tang k5 thut dng bO,  dam bão kh6'p ni giia 
khu virc xây dirng m6'i và khu vuc xây dirng hin trng. Khai thác sir dung hiu 
qua qu5 dt hin có, dáp irng các yêu cu v nhà 6', cong trInh cOng cOng,  cay 
xanh phiic vii d6'i sang kinh t xä hOi,  van hóa cita nhân dan khu vrc, phit hçcp vâi 
phân khu do thj m6'i Din •Nam, - Din Ng9c dä duqc phê duyt tai  quyt djnh so 
1253/QD-UBND ngày 26/4/20 19. 

5. Da  diem dâu tu': Khu dO th m6'i Din Nam - Din Ngpc, tai  cac Phu6'ng 
Din Nam DOng, Phu6'ng Din Nam Trung, Phu&ng Din Duong, thj xã Din 
Bàn, tinh Quãng Nam. 

6. Quy mô, din tIch sfr diing dat cüa dl!  an: 49,80 ha. 

- Xây dirng h tMng ha tang k thut, h thng xä hOi  hoàn chinh theo quy 
hoach duçic duyt, phm vi sir drng dt 49,80ha. Bao gm các hang miic: san 
nan, du6'ng giao thông, cp din, cp nu6'c, thoát nu6'c, xir 1 nuirc thai, din 
chiu sang; hoàn thin h thng cay xanh, via he và cac hang miic h tang xã hOi 
thit yu khac trong phm vi dr an. 

- Chuyen quyên sir diing dat tai  các khu virc duçc cp thm quyn cho 
phép, khi dam bâo các diu kin quy djnh tai  Diu 41, Nghj djnh s 43/2014/ND-
CP. 

)M} 
S( 



- 



- Ouv mô sir dung dt và các chi tiêu quy hoach: 

TT Hng mile Din tIch Theo ho so' 
d xut 

Theo QH1/2.000 
dtrçrc duyt/Theo 
quy chutn, tiêu 

chuân 

Ghi chui 

1 DAtâchialô 159.770m2  32,10% Tida35% Theo 
QH1/2000 2 tibjtth1gT 14.336m2  2,88% 

3 fMt i chinh trang 3.276m2  0,66% 

4 Dt van hóa, giáo 
diic 

33.799m2  6,79% 

5 Dat cong cong,  
thuang niii djch v11 

33.83 1m2  6,80% 

6 Dt cong viên, cay 
xành 

61.303m2  12,32% 

7 fMt giao thong, h? 
thng k thut 

191.345m2  38,45% 

8 Dan s dung ntp dt 
âmâi 

l2lngithi/ha 80-l3ongiiori/ha Theo 
QH1/2000 

9 Dung ni b khu 
có lông du?ng rng 

>7,5rn Ti thiu 7,5m Theo 
QH1/2000 

7. Ranh giói sir diing dt: 

- Phia Dông - Nam giáp Mâng cay xanh each ly Nghi'a trang Bàu Sen; 

- PhIa Tây - B&c giáp Khu dan cr dumg DH9 hin hiru; 

- Phia Tây - Nam giáp Khu dan cix hin trng và duing Trn Thir D 
(DT607); 

- PhIa Dông - Bäc giáp Cong viên cay xanh vã trumg THPT dir kin. 

8. TInh pháp I cüa h so' d nghj chap thun chü trtro'ng du tir: 

- Van ban s 1 600/UBND-KTN ngày 21/4/2015 cira UBND tinh Quâng 
Nam V/v thng nh.t vi trI, ranh giOi nghiên ciru du tu dr an xây dirng Cong viên 
nghia trang San Trang An Lac tai Do thj mth Din Nam - Din Ng9c; 

- Quy& djnh s 3325/QD-UBND ngày 16/9/2015 cüa UBND tinh Quãng 
Nam V/v Phé duyt Quy hoach  chi ti& xây drng (1/5 00) Cong viên nghTa trang 
Son Trang An Lc tti Do thj mâi Din Nam - Din Ngçc; 

- Quyt djnh s 567/QD-UBND ngày 4/2/20 16 cüa UBND tinh Quâng 
Nam phô duyt chir trucrng dâu tu d1r an Cong viên nghTa trang Son Trang An 

or 
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Lc tai  Do thj mói Din Nam - Din Ngçc; 

- Thông báo s 554/TB-UBND ngày 5/11/20 15 cüa UBND thj xä Din 
Bàn V/v thu hi dt d thirc hin dr an Cong viên nghia trang San Trang An Lc 
tai DO thi mi Diên Nam -Diên Ngçc, thj xä ]Ein Bàn; 

- Quy& djnh s 6809/QD-UBND ngày 3/3/2017 cüa UBNID thj xã Din 
Bàn V/v Phê duyt phuang an bi thrnmg, h trçi dt nông nghip (dqt 1) d giãi 
phóng mt bang xây dimg Cong viên nghia trang San Trang An Lc don qua 
phu&ng Din Duang thuc Do thj môi Din Nam - Din Ngc; 

- Biên bàn hçp ngày 18/4/2018 giüa các ben lien quan: Phông Quân 1 dO 
thj thj xã Din Bàn, Phông tài nguyen và môi trrnng th xà Din Bàn, Trung tam 
giãi phóng mt bang thj xa Din Bàn, Dai  din UBND Phi.thng Din Nam Trung, 
Din Nam Dông và Din Duang V/v giãi quy& kin nghj cüa Cong ty TNHH 
du tu và phát trin San Trang An Lc ye vic xin chuyn di m11c tiêu du tu dr 
an Cong viên Nghia trang San Trang An Lac  tii dO thj mth Din Nam - Din 59 

Ng9c; G 

- Báo cáo s 30/BO-TTGPMB ngày 27/6/20 18 cüa Trung tam giái phóng HAl 

mt bang thj xà Din Bàn; LA 

- Báo cáo s 65/BC-UBND ngày 24/04/20 18 cUa UBND thj xà Din Bàn 
V/v chuyn di miic tiêu du tu dir an Cong viên Nghia trang San Trang An Lac 
sang dir an bt dng san nhà & ti do thj m&i Din Nam - Din Ngc, thj xã Din 
Bàn; 

- Báo cáo s 177/BC-SXD ngày 02/7/20 18 cüa S& xây dirng Quâng Nam 
V/v chuyn di milc tiêu du tu dir an Cong viên NghTa trang San Trang An Lac 
tti do thj m&i Din Nam - Din Ng9c sang dir an bt dng san nhà &; 

- Thông báo s 235/TB-UBND ngày 11/07/20 18 Thông báo Kt 1u.n cüa 
Chü tjch UBND tinh Dinh Van Thu ti cuc hp giao ban v&i các Phó chü tjch 
UBND tinh ngày 09/7/201; 

- Quy& djnh s 1253/Q!-UBND ngày 26/04/2019 cüa UBND tinh Quáng 
Nam V/v phê duyt h sa kh&p ni, bô sung vá diu chinh và ban hành Quy djnh 
quãn 1 quy hoach phân khu (t5' 1 1/2.000) các giai don I, II, III tai  DO th m&i 
Din Nam - Din Ng9c, thj xà Din Bàn; 

- Biên bàn lam vic ngày 29/5/20 19 V/v rà soát h sa pháp 1 và h sa quy 
hoch các d? an ti Do thj mâi Din Nam - Din Ng9c; 

- Báo cáo s 175/BC-UBND ngáy 23/7/2019 cüa UBND thj xã Din Bàn 
V/v TInh hInh thijc hin vic rà soát các quy hoach  chi ti& 1/500 tai DO thj mOi 
Din Nam - Din Ngçc theo Quy& djnh so 1253/QD-UBNID ngày 26/04/2019 
cüa UBND tinh Quâng Nam; 





- Các biên bàn tham vn cong dng dan cu v vic 1p nhim vi va quy 
hotch chi ti& 1/5 00 Khu do thj phIa Dông di.thng Trân Thu D - Evergreen 
(Cong viên nghia trang San Trang An Lac)  vào ngày 18/10/2019 tii phithng Din 
Nam Dông; ngày 30/10/2019 t?i  phix&ng Din Duong và ngày 14/11/2019 tti 
phuting fMn Nam Trung; 

- Van bàn s 2457/UBND ngày 04/12/2019 cüa UBND thj xã Din Bàn 
V/v kiên h so Nhim vii quy hoch chi ti& xây drng (1/500) Khu do thj phIa 
Dông duing Trn Thu D - Evergreen ('Cong viên nghia trang Son Trang An 
Lgc), tti do thj mói Din Nam - Din Ng9c; 

- Báo cáo s 35/BC-STAL ngày 12/12/2019 cüa Cong ty TNHH Dâu tu 
Phát trin Son Trang An Lc V/v thirc hin Dij an Cong viên Nghia trang San 
Trang An Ltc tii do thj mi Din Nam - Din Ngoc, thj xã Din Bàn, tinh Quâng 
Nam; 

- Báo cáo s 21/B C-SXD ngày 16/01/2020 cüa S 6' xây drng tinh Quâng 
Nam V/v thrc hin Di,r an Cong viên NghTa trang Son Trang An Lic tti do thj 
mOi Din Nam - Din Ng9c, thj xã Din Bàn, tinh Quàng Nam; 

- Cong van so 536/\TPUBNDKTN ngày 19/3/2020 cüa Van phông UBND 
tinh Quãng Nam g11i 56' xây dicng v vic tham mini giài quyt d nghj cüa Cong 
ty TN}1}1 DTPT Son Trang An Lac; 

- H so d xut diz an kern theo. 

9. Quy mô dan s: khoãng 6026 ngu6'i. 

10. Dtr  kin tong mtrc dâu tir cüa dii' an: 

- So b tng chi phi thirc hin dir an: 459 t dng (khong bao gm chi phi 
bi thuè'ng, h trçY, tái djnh cu, tin s1r diing dt...). 

- Vn d.0 tu: Khoãng 1.000 t5' dng. 

11. Thô'i gian Va tiên d thirc hin thy an: 

Th6'i gian và tin dO du tu: 05 11am (Tir QuI IV/2020 - QuI IV/2025). 
Trong do th6'i gian du tu xây dirng hi tng k5 thut 03 näm. 

12. Trách nhiêm cüa Chü du tir cti vri thy an: Chü du tu có trách nhiêm 
thirc hin dir an theo quy hoch duçyc phê duyt, chip hành các quy dnh cüa Nba 
ntthc trong hot dng du tu, xây dimg và kinh doanh bt dng san; thirc hin các 
nghTa vi di vói Nhà nu6'c theo quy djnh. 

13. Trách nhim cüa cüa chInh quyn dla  phtro'ng và các co' quan lien quan: 
UBND huyn Din Bàn, UBND các Phu&ng Din Nam Dông, Phu6'ng Din Nam 
Trung, Phuông Din Duang và các S6', Ban, Ngành có lien quan theo chuc nàng 
nhim v11 phi hqp, quãn 1, giám sat qua trInh thirc hin dr an cüa Nhà du tu, 
dam bão theo các quy djnh cüa Pháp 1ut. 



14. Hiu qua kinh t xã hi cüa dir an: 

Vic du tu dr an mang 1i khu do thj khang trang, giài quy& ch cho 
nhan dan khu virc, dem 'a hiu qua kinh t cho ngui dan, xà hi, cong dng. 
Khu do thj hInh thành kát ni duqc khu do thj mOi và khu virc hin trng, mang 
1i hiu qua cho nhà nuâc và nhà du ti.r, np ngân sách dáng k cho dja 
phuang. 

15. Nhü'ng ni dung khác có lien quan: 

15.1. Ngun vOn dâu tu: 

- Bao gm vn tir có, vén vay và các ngun vn hçxp pháp khác. 

- Nhà du tu np tin si'r dung dt cho Nhà nuâc sau khi dà khu tth các 
khoãn chi phi hçp 1 theo quy djnh. 

15.2. Phuo'ng thirc giao dt và chuyn nhuçing quyên sir dung d1t, din tIch dt 
các loai: 

- UBND tinh giao dt cho Nhà du tix trüng thu dir an d thrc hin dr an. 

- Nhà du tu thirc hin du tu xây dirng nhà a d ban hotc cho thuê, hoc 
chuyn quyn sir diing dt dã duçic du tu h tang cho nguli dan t1r xay dirng nhà 
a theo quy djnh cüa pháp 1ut khi dugc cp có thtm quyn cho phép. 

- Vic cp giy chimg thin  quyn si:r diing dt thirc hin theo quy djnh 
hin hành cUa pháp 1ut. 

15.3. Các cOng trInh ht tng k5' thut, Chü dâu tu duçc quán 1 hoc phái chuyn 
giao cho Nhà nuâc sau khi hoàn thành vic xây dimg: 

Các Cong trInh ht tng k5 thut gm: san nn, du?mg giao thOng, dip din, 
dip nuót, thoát nithc, xir 1 nuac thai, din chiu sang, h thng cay xanh, via 
hi... sau khi Nhà d.0 tu xây drng hoàn thành së bàn giao cho c quan Nlhà nuâc 
quàn 1. 

KInh trInh UBNID tinh Quâng Nam, S Xây dimg xem xét, chp thun chü 
truclng du tu d lam cci sO t chirc lira ch9n Chü du tu theo quy djnh. 

Trân trçng kinh trInh. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
-LuuVT. 

GIAM DOC 
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