
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  7005   /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  22   tháng   11  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất hoàn thiện thủ tục  

công nhận chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án  

Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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 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 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; 

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 Thông báo số 25/TB-BQL ngày 05/10/2012 của Ban Quản lý Phát 

triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm mở rộng ranh giới để 

thực hiện dự án Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam; 

Căn cứ Thông báo số 13/TB-BQL ngày 09/5/2013 của Ban Quản lý Phát 

triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm mở rộng ranh giới để 

thực hiện dự án Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam; 
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Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị số 9 mở rộng tại 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tại Tờ 

trình số 312/TTr-CTN ngày 06/11/2018; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 361/BC-SXD ngày 

20/11/2019 về việc hoàn thiện thủ tục công nhận chủ đầu tư và chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất hoàn thiện thủ 

tục công nhận chủ đầu tư và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, như sau: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu đô thị số 9 mở rộng. 

- Địa điểm: Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn I), phường 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

- Quy mô dự án: Diện tích 102.447m2 (khoảng 10,24 ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần có mã số 

4000100160, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

18/01/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 86-88 đường Phan Bội Châu, phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đức Trung, chức danh: Tổng 

Giám đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Thông báo số 25/TB-BQL ngày 05/10/2012 của Ban Quản lý Phát triển 

đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm mở rộng ranh giới để thực 

hiện dự án Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng 

Nam. 

Căn cứ Thông báo số 13/TB-BQL ngày 09/5/2013 của Ban Quản lý Phát 

triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm mở rộng ranh giới để 

thực hiện dự án Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam. 
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- Thông báo số 408/TB-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất để thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 

9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. 

- Thông báo số 438/TB-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất để thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 

9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. 

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu 

đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 17/BC-BQL ngày 

21/4/2015 của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng, phường Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

- Kết quả số 162b/BQL ngày 05/7/2015 của Ban Quản lý Phát triển đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng. 

- Công văn số 128/BQL ngày 13/6/2016 của Ban Quản lý Phát triển đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế 

cơ sở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng (điều chỉnh). 

- Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng 

Khu đô thị số 9 (mở rộng) thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND thị xã 

Điện Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung giải phóng mặt 

bằng dự án Khu đô thị số 9 mở rộng thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc; 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Về thủ tục đầu tư xây dựng: Sau khi được Ban Quản lý Phát triển đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thỏa thuận địa điểm đầu tư và UBND tỉnh ban 

hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Quảng Nam đã triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án 

gồm: Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình Ban Quản lý Phát triển đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt; 

thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng công trình. 
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2. Thủ tục đất đai: Dự án đã được UBND thị xã Điện Bàn ban hành 02 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Chủ 

đầu tư đã phối hợp với địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường với diện 

tích khoảng 3,05 ha. 

3. Tình hình triển khai thi công xây dựng: Dự án đã triển khai xây dựng 

san nền, nền mặt đường, mương thoát nước với khối lượng đạt khoảng 25%. 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đã triển khai một số các 

thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công 

xây dựng, nhưng trước đây Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc và các cơ quan tiếp nhận sau khi Ban Quản lý giải thể chưa hướng 

dẫn thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Để thực hiện các thủ tục còn 

lại của dự án như: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng (1/500) để khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với quy 

hoạch phân khu (1/2.000) điều chỉnh (nếu có), giao đất, xác định mức thu tiền 

sử dụng đất, phê duyệt đánh giá tác động môi trường và các thủ tục khác liên 

quan theo quy định thì phải được cấp có thẩm quyền công nhận chủ đầu tư và 

chấp thuận chủ trương đầu tư. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, SỰ PHÙ 

HỢP QUY HOẠCH CỦA DỰ ÁN 

1. Về thủ tục giao chủ đầu tư 

Dự án Khu đô thị số 9 mở rộng đã được Ban Quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc có Thông báo số 25/TB-BQL ngày 05/10/2012 và 

Thông báo số 13/TB-BQL ngày 09/5/2013 giới thiệu địa điểm đầu tư dự án. 

Thời điểm Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có 

Thông báo giới thiệu địa điểm xây dựng dự án, Chính phủ chưa ban hành 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển 

đô thị. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển đô thị được thực hiện bằng 

hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 

05/01/2006 của Chính phủ ban hành quy chế đô thị mới. Việc chỉ định nhà 

đầu tư có đề xuất dự án khu đô thị mới phù hợp với các yêu cầu phát triển của 

địa phương và các quy định của Quy chế này và được thực hiện thông qua 

công tác thẩm định, phê duyệt dự án. Với dự án này, Ban Quản lý Phát triển 

đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc không yêu cầu nhà đầu tư lập đề xuất dự án 

để thẩm định, phê duyệt; trong đó có nội dung xem xét giao chủ đầu tư dự án. 

Xét thấy dự án Khu đô thị số 9 mở rộng được thực hiện trong giai đoạn 

chuyển tiếp giữa Nghị định số 02/2006/NĐ-CP và Nghị định số 11/2013/NĐ-

CP. Đồng thời, trong quá trình thực hiện chưa được hướng dẫn cụ thể của Ban 

Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; UBND tỉnh kính đề 

nghị HĐND tỉnh thống nhất cho phép hoàn thiện thủ tục công nhận chủ đầu 

tư và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án 
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- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có vốn điều lệ 216 tỷ 

đồng. Công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản. 

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thời điểm ngày 31/12/2018, 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có tổng vốn chủ sỡ hữu là hơn 

225,8 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 122 tỷ đồng, như vậy vốn 

chủ sỡ hữu đảm bảo lớn hơn 20% tổng mức đầu tư dự án theo quy định. 

3. Về sự phù hợp quy hoạch của dự án 

Qua rà soát hồ sơ Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

của dự án đã được phê duyệt với hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh Quy 

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

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019; Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 23/7/2019 

của UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh nhận thấy: 

- Ranh giới quy hoạch dự án Khu đô thị số 9 mở rộng đã được phê duyệt 

phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh, khớp nối với ranh giới các dự án 

liền kề. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, san nền, thoát nước cơ bản 

đảm bảo khớp nối với quy hoạch phân khu điều chỉnh. 

 - Ngoài ra, khẩu độ một số tuyến mương thoát nước mưa chưa phù hợp 

khẩu độ theo quy hoạch phân khu điều chỉnh. 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư lần này làm cơ sở để thực hiện thủ 

tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất, giao đất và các thủ tục có liên quan. Sau khi 

hồ sơ quy hoạch điều chỉnh được duyệt, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng yêu 

cầu chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy 

định. 

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo như: Bổ sung kế 

hoạch sử dụng đất, giao đất, đánh giá tác động môi trường, xác định mức thu 

tiền sử dụng đất và các thủ tục về xây dựng còn lại của dự án; trên cơ sở kết 

quả rà soát công tác giao chủ đầu tư, khớp nối quy hoạch; UBND tỉnh kính 

trình HĐND tỉnh khóa IX cho ý kiến thống nhất công nhận chủ đầu tư và nội 

dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Khu đô thị số 9 mở rộng.                               

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 

4000100160, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng 

Nam cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

18/01/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 86-88 đường Phan Bội Châu, phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 
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+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đức Trung, chức danh: Tổng 

Giám đốc. 

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

nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định. 

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

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

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

5. Địa điểm xây dựng: Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn I), 

phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

6. Quy mô dự án: 112.447,0 m2. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt 

bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, trong đó: 

- Đất thương mại dịch vụ: 3.345,0 m2; 

- Đất ở: 51.570,9 m2, gồm: 

+ Đất ở tái định cư: 10.294,8 m2; 

+ Đất ở phân lô liền kề: 41.276,1 m2. 

- Đất cây xanh: 1.381,5 m2; 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 39.447,9 m2; 

- Đất ở dân cư chỉnh trang: 6.701,7 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp Khu đô thị số 9 và đường quy hoạch;  

- Phía Tây: Giáp Khu dân cư hiện hữu đường ĐT607; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị An Phú Quý và đất quy hoạch;  

- Phía Bắc: Giáp Khu đô thị số 9. 

9. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Theo điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng 

chi tiết sử dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo 

UBND thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng để 

bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy hoạch phân 

khu điều chỉnh (1/2.000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (nếu có). Trường hợp sau khi UBND thị xã 

Điện Bàn tổ chức rà soát, nếu có điều chỉnh quy hoạch, trong đó bao gồm các 

chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu quản lý quy hoạch, chủ đầu tư thực hiện điều 

chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm:  

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán và chuyển quyền sử dụng đất cho người 
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dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở trong quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch 

chi tiết điều chỉnh (nếu có) được duyệt. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử 

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

đủ điều kiện và cho phép theo quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo các điều 

kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 41 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Dành diện tích đất bố trí đất ở tái định cư trong quy hoạch chi tiết hoặc 

quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có) được duyệt. 

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

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

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

điện, chiếu sáng, cây xanh theo quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết 

điều chỉnh (nếu có) được duyệt. 

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

hoặc quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có) được duyệt; đảm bảo đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật khu vực; tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  

12. Các công trình hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư xây dựng công viên cây 

xanh, hoa viên theo quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu 

có) được duyệt. 

13. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: Không có. 

14. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: Khoảng 122,8 tỷ đồng. Đây là 

kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống giao thông, san nền, cấp thoát 

nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh. Việc xác định chi phí đầu tư, các nghĩa 

vụ tài chính liên quan được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất theo 

quy định. 

15. Thời gian và tiến độ thực hiện: Theo quy định về cam kết tiến độ và 

ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Trong đó: 

- Thời gian hoàn thành các thủ tục đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng 

còn lại để cấp phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Thời gian hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng không quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây 

dựng công trình.  

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

17. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

- Báo cáo UBND thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát hồ sơ quy hoạch chi tiết 

xây dựng để bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy 

hoạch phân khu điều chỉnh (1/2000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (nếu có). Trường hợp sau khi 
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UBND thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát, nếu có điều chỉnh quy hoạch, trong đó 

bao gồm các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu quản lý quy hoạch, chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở thực hiện 

các bước tiếp theo. 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 

thi công theo hồ sơ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu 

có) được duyệt, triển khai các công việc theo đúng nội dung văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và các quy định hiện hành. 

- Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự quản lý chất 

lượng công trình và huy động vốn theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp 

luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư thực hiện báo cáo Sở Xây dựng 

về kết quả thực hiện dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, bảo trì, 

bảo hành theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ và pháp luật về xây dựng, Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

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

Luật Nhà ở và các nghĩa vụ về thuế liên quan khi đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, liên hệ UBND thị xã Điện Bàn để ký Phụ lục Bản cam kết tiến 

độ dự án theo quy định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 

của UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại 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. 

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

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

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

theo quy định. 

b) UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm: 

- Tổ chức rà soát hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng để đề nghị chủ đầu tư 

bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy hoạch phân 

khu điều chỉnh (1/2000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (nếu có). 

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

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

liên quan đến khu vực dự án. 

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

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau đầu tư. Tiếp nhận, quản lý vận hành sau 
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đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án. 

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

hiện hành. 

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

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

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

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- CPVP; 

- Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2019\TT gui HDND tinh khoa IX - Xin y 

kien truoc khi CTCTDT Khu do thi so 9 mo rong.doc) 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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0UBND TỈNH QUẢNG 

NAM SỞ XÂY DỰNG 

 

       Số: 361  /BC-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Quảng Nam, ngày 20  tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Về việc hoàn thiện thủ tục công nhận chủ đầu tƣ và chấp thuận 

 chủ trƣơng đầu tƣ dự án Khu đô thị số 9 mở rộng 

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

  

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số 

312/TTr-CTN ngày 06/11/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 

Nam đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 9 mở rộng tại 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; Sau khi rà soát, Sở Xây 

dựng tổng hợp, kính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu đô thị số 9 mở rộng; 

- Địa điểm: Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn I), phường Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

- Quy mô dự án: diện tích 102.447m
2
 (khoảng 10,24ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần có mã số 

4000100160, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

18/01/2019. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 86-88 đường Phan Bội Châu, phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đức Trung, chức danh: Tổng 

Giám đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Thông báo số 25/TB-BQL ngày 05/10/2012 của Ban quản lý Phát triển đô 

thị mới Điện Nam – Điện Ngọc giới thiệu địa điểm mở rộng ranh giới để thực hiện 

dự án Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 408/TB-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất để thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 9 

tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn; 

- Thông báo số 438/TB-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất để thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 9 
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tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn; 

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô 

thị số 9 mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Công văn số 2360/UBND-KTN ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về việc 

ký quỹ đầu tư đối với diện tích mở rộng (5,8 ha) dự án Khu đô thị số 9, đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Công văn số 4936/UBND-KTN ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh về việc 

ký quỹ đầu tư đối với diện tích đất mở rộng dự án Khu đô thị số 9, đô thị mới 

Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam 

– Điện ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

- Báo cáo số 17/BC-BQL ngày 21/4/2015 của Ban quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng, phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn; 

- Quyết định số 79b/QĐ-TGĐ ngày 08/5/2015 của Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu đô thị số 9 mở rộng, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Công văn số 128/BQL ngày 13/6/2016 của Ban quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở 

dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng (điều chỉnh); 

- Báo cáo số 162b/BQL ngày 05/7/2015 của Ban quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 9 mở rộng; 

- Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu 

đô thị số 9 (mở rộng) thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung giải phóng mặt bằng dự án 

Khu đô thị số 9 mở rộng thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Qua rà soát các pháp lý đã thực hiện và nội dung báo cáo của chủ đầu tư, 

Sở Xây dựng tổng hợp tình hình triển khai thực hiện dự án như sau: 

a) Về thủ tục đầu tư xây dựng: Sau khi được UBND tỉnh có chủ trương thu 

hồi đất để mở rộng Khu đô thị số 9, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 
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Nam đã triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án gồm: tổ chức lập 

quy hoạch chi tiết xây dựng trình Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – 

Điện Ngọc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thủ tục thẩm 

định thiết kế xây dựng công trình. 

b) Thủ tục đất đai: Dự án đã được UBND thị xã Điện Bàn có 02 Quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đã 

phối hợp với địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường với diện tích khoảng 

3,05ha. 

c) Việc triển khai thi công xây dựng: Dự án đã triển khai xây dựng san nền, 

nền mặt đường, mương thoát nước với khối lượng đạt khoảng 25%. 

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục còn lại của dự án như phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng (1/500) để khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với quy hoạch 1/2.000 điều chỉnh (nếu có), giao 

đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất và các thủ khác có liên quan theo quy 

định... thì dự án cần phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC GIAO CHỦ ĐẦU TƢ, SỰ PHÙ 

HỢP QUY HOẠCH CỦA DỰ ÁN 

1. Về thủ tục giao chủ đầu tƣ: 

Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có Thông báo số 

25/TB-BQL ngày 05/10/2012 giới thiệu địa điểm mở rộng dự án Khu đô thị số 

9; UBND tỉnh có Thông báo số 408/TB-UBND ngày 21/12/2012 và Thông báo 

số 438/TB-UBND ngày 28/11/2013 về chủ trương thu hồi đất để mở rộng dự án 

đầu tư xây dựng Khu đô thị số 9. 

Thời điểm Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có 

Thông báo giới thiệu địa điểm xây dựng Khu đô thị số 9 mở rộng, Chính phủ 

chưa ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư 

phát triển đô thị. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển đô thị được thực hiện 

bằng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 

05/01/2006 của Chính phủ ban hành quy chế đô thị mới. Việc chỉ định nhà đầu 

tư có đề xuất dự án khu đô thị mới phù hợp với các yêu cầu phát triển của địa 

phương và các quy định của Quy chế này và được thực hiện thông qua công tác 

thẩm định, phê duyệt dự án. Với dự án này, Ban quản lý Phát triển đô thị mới 

Điện Nam – Điện Ngọc không yêu cầu nhà đầu tư lập đề xuất dự án để thẩm 

định, phê duyệt; trong đó có nội dung xem xét giao chủ đầu tư dự án. 

Xét thấy dự án Khu đô thị số 9 mở rộng được thực hiện trong giai đoạn 

chuyển tiếp giữa Nghị định 02/2006/NĐ-CP và Nghị định 11/2013/NĐ-CP. 

Đồng thời, trong quá trình thực hiện chưa được hướng dẫn cụ thể của Ban quản 

lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Công tác lựa chọn chủ đầu tư 

các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 

349/BC-SXD ngày 12/11/2019 gửi UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh cho chủ 

trương tại Thông báo số 375/TB-UBND ngày 18/11/2019 về Kết luận của Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp đánh giá tình 
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hình triển khai các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Do đó, đề xuất 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến hoàn thiện thủ tục công 

nhận chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về điều kiện năng lực làm chủ đầu tƣ dự án:  

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có vốn điều lệ 216 tỷ đồng. 

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thời điểm ngày 31/12/2018, 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có tổng vốn chủ sỡ hữu là hơn 

225,8 tỷ đồng.  Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 122 tỷ đồng, như vậy vốn chủ 

sỡ hữu đảm bảo lớn hơn 20% tổng mức đầu tư dự án theo quy định. 

3. Về sự phù hợp quy hoạch của dự án 

Qua rà soát hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) của 

dự án với hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý 

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

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và hướng dẫn tại Công văn số 3694/UBND-

KTN ngày 28/6/2019; ý kiến của UBND thị xã Điện Bàn tại Công văn số 

1259/UBND ngày 15/7/2019, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh như sau: 

- Ranh giới quy hoạch dự án Khu đô thị số 9 mở rộng đã được phê duyệt 

phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh, khớp nối với ranh giới các dự án 

liền kề. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, san nền, thoát nước cơ bản 

đảm bảo khớp nối với quy hoạch phân khu điều chỉnh. 

 - Ngoài ra, khẩu độ một số tuyến mương thoát nước mưa chưa phù hợp 

khẩu độ theo quy hoạch phân khu điều chỉnh; Sở Xây dựng sẽ rà soát, yêu cầu 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết sau khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư. 

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC CỦA CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

1. Ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến tại Công văn số 109/HĐND-VP ngày 

27/4/2018 về 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; theo đó, dự án 

Khu đô thị số 9 mở rộng thuộc nhóm dự án đã được giao chủ đầu tư, chưa triển 

khai thực hiện đầu tư (Điểm c, Khoản 2). Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Sở 

Xây dựng phối hợp các ngành, UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát chặt chẽ 

thủ tục giao chủ đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành, các vấn đề liên quan 

đến quy hoạch, khớp nối hạ tầng trong khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, 

kế hoạch phát triển nhà ở, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

- Về năng lực của chủ đầu tư và pháp lý chủ đầu tư liên quan và sự phù hợp 

quy hoạch, Sở Xây dựng đã có báo cáo ở trên. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cho ý kiến trước khi chấp 
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thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Do đó, Sở Xây dựng đề 

xuất UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến của HĐND tỉnh trước khi chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án. 

2. Ý kiến các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ý kiến tại Công văn số 1539/SKHĐT-QHTH 

ngày 16/10/2019: 

- Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở 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 

ansphari thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP; Quyết định số 2434/QĐ-UBND và Quyết định số 2435/QĐ-

UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có báo 

cáo ở trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét.  

- Bố trí 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội: Theo quy định tại Khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: “Chủ 

đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không 

phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình 

thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển 

giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 

3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết 

hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng 

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

Theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; giai đoạn đến năm 2020 và 2030, thị xã Điện Bàn được 

định hướng đô thị loại IV. Đồng thời, hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đã được 

phê duyệt trong dự án này chưa có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Vì vậy, 

việc tính toán, xây dựng nhà ở xã hội được xem xét tính chung trong Chương 

trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. 

- Một số đề nghị về giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án và nghiệm 

thu, bàn giao theo quy định. 

b) Sở Tài chính: Ý kiến tại Công văn số 2742/STC-ĐT ngày 16/10/2019: 

- Theo pháp luật về nhà ở hiện hành (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ) chỉ quy định thủ tục quyết 

định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở; không có thủ tục hoặc 

khái niệm giao/công nhận chủ đầu tư. Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, làm rõ 

các dự án có thuộc đối tượng (nhóm) dự án nêu tại khoản 1 Công văn số 1640-

CV/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hay không và đồng thời 

căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 109/HĐND-VP 

ngày 27/4/2018 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. Trường hợp thuộc đối 

tượng (nhóm) dự án nêu tại khoản 1 Công văn số 1640-CV/TU ngày 12/11/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì phải tiếp tục lựa chọn chủ đầu tư dự án bằng cơ 
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chế đấu thầu theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phru 

như ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại khoản 3 Công văn số 1640-

CV/TU ngày 12/11/2018: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có báo cáo ở trên, kính 

đề nghị UBND tỉnh xem xét.  

- Đề nghị xem xét điều kiện về năng lực tài chính theo quy định của pháp 

luật đất đai: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có báo cáo cụ thể tại Mục 2, phần II 

về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Ý kiến tại Công văn số 2003/STNMT-

QLĐĐ ngày 11/11/2019: 

- 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, như vậy chưa đảm bảo cơ sở để 

thực hiện thủ tục về đất đai. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 

đề nghị chủ đầu tư làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện các thủ tục 

đất đai đúng quy định, đảm bảo cơ sở thực hiện dự án. 

- 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 như sau: Năm 2017, Thanh 

tra Sở có chủ trì tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công 

ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam tại địa điểm sử dụng đất 284 Phan Châu 

Trinh - thành phố Tam Kỳ. Qua thanh tra, đã phát hiện Công ty tự ý cho thuê tài 

sản gắn liền với đất không đúng quy định, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 

hành vi này và Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm; Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát 

theo Công văn số 3321/UBND-KTN ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau 

quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 585/BC-

STNMT ngày 14/8/2019 về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về 

việc quản lý, sử dụng đất liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 

Nam tại số 187 Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An và số 328 Lý Thường Kiệt, 

thành phố Hội An. 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cần xác định rõ 

nguồn vốn sở hữu của Công ty để đảm bảo thực hiện đồng thời đối với các dự án 

đang thực hiện: Nội dung này, Sở Xây dựng đã có báo cáo cụ thể tại Mục 2, phần 

II về điều kiện năng lực làm chủ đầu tư dự án. 

- Một số ý kiến về thủ tục môi trường và yêu cầu đầu tư hoàn thành hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người 

dân tự xây dựng nhà ở. 
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d) UBND thị xã Điện Bàn: Ý kiến tại Công văn số 1259/UBND ngày 

15/7/2019, UBND thị xã Điện Bàn nhận thấy: 

- Phạm vi ranh giới và diện tích dự án phù hợp với quy hoạch phân khu 

điều chỉnh đã được phê duyệt. 

- Hệ thống giao thông, thoát nước cơ bản phù hợp với quy hoạch phân khu 

điều chỉnh. Tuy nhiên, khẩu độ cống thoát nước mưa một số tuyến chưa đảm 

bảo khớp nối quy hoạch. Nội dung này sẽ được Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu 

chỉnh sửa trong các bước tiếp theo. 

V. ĐỀ XUẤT 

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến về việc hoàn thiện thủ tục công nhận chủ 

đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 9 mở rộng tại Đô thị 

mới Điện Nam – Điện Ngọc, với các nội dung: 

1. Tên dự án: Khu đô thị số 9 mở rộng;                                 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 

4000100160, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng 

Nam cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/01/2019. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 86-88 đường Phan Bội Châu, phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đức Trung, chức danh: Tổng 

Giám đốc. 

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

vụ chủ đầu tư theo quy định. 

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

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

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

5. Địa điểm xây dựng: Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn I), 

phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

6. Quy mô dự án: 112.447,0 m
2
. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng chi tiết 

sử dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1184/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016, trong đó: 

- Đất thương mại dịch vụ: 3.345,0 m
2
; 

- Đất ở: 51.570,9 m
2
, gồm: 

+ Đất ở tái định cư: 10.294,8 m
2
; 

+ Đất ở phân lô liền kề: 41.276,1 m
2
; 
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- Đất cây xanh: 1.381,5 m
2
; 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 39.447,9 m
2
; 

- Đất ở dân cư chỉnh trang: 6.701,7 m
2
; 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp Khu đô thị số 9 và đường quy hoạch;  

- Phía Tây: Giáp Khu dân cư hiện hữu đường ĐT607; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị An Phú Quý và đất quy hoạch;  

- Phía Bắc: Giáp Khu đô thị số 9. 

9. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Theo quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng chi 

tiết sử dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND thị 

xã Điện Bàn tổ chức rà soát hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng để bổ sung, hoàn 

chỉnh đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy hoạch phân khu điều chỉnh 

(1/2.000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 (nếu có). Trường hợp sau khi UBND thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát, 

nếu có điều chỉnh quy hoạch, trong đó bao gồm các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu 

quản lý quy hoạch, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh chủ trương 

đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán và chuyển quyền sử dụng đất cho người 

dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở trong quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi 

tiết điều chỉnh (nếu có). Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 

người dân tự xây dựng nhà ở phải được cấp thẩm quyền xem xét đủ điều kiện và 

cho phép theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Dành diện tích đất bố trí đất ở tái định cư trong quy hoạch chi tiết hoặc 

quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có) được duyệt. 

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

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

toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, gồm hệ thống 

giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh theo quy 

hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có). 

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

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

chuẩn hiện hành.  

12. Các công trình hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư xây dựng công viên cây xanh, 

hoa viên theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. 

13. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: Không có. 

14. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: Khoảng 122,8 tỷ đồng. Đây là kinh 
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phí dự kiến đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như gồm hệ thống giao thông, 

san nền, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh. Việc xác định chi phí 

đầu tư, các nghĩa vụ tài chính liên quan; được xác định tại thời điểm giao đất, 

cho thuê đất theo quy định. 

15. Thời gian và tiến độ thực hiện: Theo quy định về cam kết tiến độ và ký 

quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Trong đó: 

- Thời gian hoàn thành các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng còn lại để cấp 

phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi được UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư. 

- Thời gian hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, nghiệm thu, bàn giao 

đưa vào sử dụng không quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng công trình.  

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

17. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

- Báo cáo UBND thị xã Điện Bàn tổ chức rà soát hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng để bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy 

hoạch phân khu điều chỉnh (1/2000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (nếu có). Trường hợp sau khi UBND thị xã 

Điện Bàn tổ chức rà soát, nếu có điều chỉnh quy hoạch, trong đó bao gồm các 

chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu quản lý quy hoạch, chủ đầu tư có trách nhiệm thực 

hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 

công theo hồ sơ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết điều chỉnh (nếu có) 

được duyệt, triển khai các công việc theo đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND tỉnh và các quy định hiện hành. 

- Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự quản lý chất 

lượng công trình và huy động vốn theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp 

luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. 

- Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư thực hiện báo cáo Sở Xây dựng về 

kết quả thực hiện dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, bảo trì, bảo hành 

theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

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

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

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

Luật Nhà ở và các nghĩa vụ về thuế liên quan khi đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, liên hệ Sở Xây dựng để ký Bản cam kết tiến độ dự án theo quy 

định tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại 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. 
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18. Trách nhiệm của các Sở, ngành và chính quyền địa phương: 

a) Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai 

thực hiện và quản lý dự án theo quy định. 

b) UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm: 

- Tổ chức rà soát hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng để bổ sung, hoàn chỉnh 

đảm bảo thống nhất quản lý theo hồ sơ Quy hoạch phân khu điều chỉnh (1/2000) 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 

(nếu có); 

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

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

liên quan đến khu vực dự án; 

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

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau đầu tư. Có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vận 

hành sau đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án. 

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

hiện hành. 

Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về việc hoàn thiện thủ tục công nhận 

chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 9 mở rộng tại 

Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: TC, KHĐT, TNMT; 

- UBND thị xã Điện Bàn (để p/hợp); 

- Công ty CP Cấp thoát nước Quảng 

Nam (để t/dõi); 

- Lưu: VT, QLHT, Hai05. 
 (F:\12.hai2019\22. Chap thuan chu truong dau 

tu\15. Khu do thi so 9 mo rong\BC-CTCTDT Khu 

do thi so 9 mo rong.doc) 
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ong (bb): Hb Qudc TOn chrlc vq: phbng-Nghigp vq* Trung mm u vdn x0y dUng

QnS tp1): Hulnh Xuan Son Ctrfc w: Gi6m Ddc
Ong (bh): Tra:n Hfru Toan Ctnlc v$ Kf ThuQr

2lDet di0n b6n nhfln:
* UBND huyOn DiQn Bin

ong (bh):
Ong (bi):

Chfc W: ..
ung (Da): chrlc vu: .. ......* Plbng tbi nguy€n & m6i rruong huyOn DiQn Bin

. _olg @n): Nguy6n Thanh vy ctrfc vu: ph6 Gi6m D6c tl 0* Dpi quan l! trQttg d0 thi huyQn DiQn Bdn ' I

P"g !P?), Yo.Nho Thdi Binh Ctulc vs: Chuyon Vien
Ong (bh): Trdn Thi Chrlc vrt: Chuy€n Vi€n* UBND xd DiQn Nggc

Qre !Pl)' FF ouy Nghi,a Crutc vu: Chri Tich UBND
Ong On): Trdn Mudi Chrlc vg: CB Dia Ctrinh* Trung tOm ph6t tridn qui ddt huyQn Di€n Bhn

_Ong (bh): L0 Hay Chrlc vu: ph6 Gidm Ddc* Tl6n Ng0n CAu
Orrg (bb): Trdn Duy Hii Chrlc vu: Tru6ng ThOn* Khu d0 thi sd 9

9;;iF{i; 
" 
foo rls4c (lq

Ong (bi): . ... : . ... .Y..:.. ......



TI. NOI DUNG
Sau khi ki6m tra v! tri cdc mlic ranh gioi ngodi thgc dia dU rin, chung t6i

th6ng nhdtxfucnhan, vd thgc hipn giao - nhfnc6c m6,c gioi nhu sau:
L. NQi dung bln giao:

* NghiQm thu vi bin giao mdc ranh gi6i.
+ Sd luong: 6 mdc
+ Kf hiQu: R1->R6

' BANc rs(iltc rE ro. e pO ueic RANH Gror

Rl: Y = 527268.749 X= t764314.229

R2: Y : 527445.295 X: 1764314.324

R3: y: 527479.724 X:17640g1.063

R4: Y : 527281.272 X: 1764081.063

R5: Y = 527280.722 X: t764tt3.21l

R6: Y :527267.956 X= 1764113.251

* Kdt lu0n:

{!::kiM !::e't: ::!il: k; q1*,*t* sdff,
e;ild;ffi#;iic';d;;;e";d;;riJffiffi;ii,;;;' .



Bien ban kdt thric vao ro&argby lg thr6ng 10 n[m zolzvi duo. c thinh lap 4 er ban,
m6i bOn gifr mQt bin c6 gi6 tri ph6p lf nhu nhau.
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            Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1633/SXD-QLHT ngày 

08/10/2019 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. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tham gia ý kiến như sau: 
 

I. Khu đô thị Phức hợp Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

1. Về đất đai 

- Trong báo cáo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty TNHH Phát triển đô thị 

Singapore có nêu hiện trạng sử dụng đất với diện tích 51.530 m
2
, chưa nêu chi tiết 

hiện trạng sử dụng đất, 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; 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 Phức hợp Hà My đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về 

việc giao chủ đầu tư xây dựng dự án cho Công ty TNHH Phát triển đô thị 

Singapore và Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về Phê duyệt Quy 

hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) với diện tích 51.530 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 TNHH Phát triển đô thị 

Singapore chưa có vi phạm quy định của pháp luật đất đai.   

- 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: Công ty TNHH Phát triển đô thị 

Singapore thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư là 78,69 tỷ đồng với quy mô đầu 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

              Số: 2003/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 
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tư 51.530 m
2
. Theo báo cáo tài chính Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore  

đã được Công ty TNHH kiểm toán KMF xác nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 

có vốn chủ sở hữu là 363,42 tỷ 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 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, nguồn vốn sở hữu của Công ty là 

363,42 tỷ đồng, chiếm 461,83 % tổng vốn đầu tư dự án, lớn hơn 20% tổng mức 

đầu tư  dự án là đảm bảo theo quy định, tuy nhiên đề nghị Công ty TNHH Phát 

triển đô thị Singapore cần xác định rõ và chứng minh nguồn vốn sở hữu của 

Công ty để đảm bảo thực hiện dự án 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 Phức hợp Hà My, Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 51.530 m
2
, trong đó 29.655 

m
2
 đất ở phân lô biệt thự, 3.104 m

2
 đất cây xanh, 18.771 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. 
 

II. Khu đô thị Số 9 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 Cổ phần Cấp thoát nước 

Quảng Nam có nêu hiện trạng sử dụng đất với diện tích 102.447 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; 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 9 mở rộng đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về Phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) với diện 

tích 102.447 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 
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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 như sau: Năm 2017, Thanh tra Sở 

có chủ trì tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ 

phần cấp thoát nước Quảng Nam tại địa điểm sử dụng đất 284 Phan Châu Trinh 

- thành phố Tam Kỳ. Qua thanh tra, đã phát hiện Công ty tự ý cho thuê tài sản 

gắn liền với đất không đúng quy định, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 

hành vi này và Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm; Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát 

theo Công văn số 3321/UBND-KTN ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá 

trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 585/BC-

STNMT ngày 14/8/2019 về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về 

việc quản lý, sử dụng đất liên quan đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 

Nam tại số 187 Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An và số 328 Lý Thường Kiệt, 

thành phố Hội An. 

- 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: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Quảng Nam thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư là 122,81 tỷ đồng với quy mô 

đầu tư 102.447 m
2
. Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Quảng Nam đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí 

Minh tại Đà Nẵng xác nhận tính đến thời điểm 31/12/2018 có vốn chủ sở hữu là 

225,82 tỷ 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 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, nguồn vốn sở hữu của Công ty là 225,82 tỷ đồng, chiếm 183,88% 

tổng mức đầu tư dự án, lớn hơn 20% tổng mức đầu tư dự án là đảm bảo theo quy 

định. Theo Công văn số 1575/SKHĐT-HTĐT ngày 23/10/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại số 328 đường Lý 

Thường Kiệt, phường Tân An, thành phố Hội An của Công ty cấp thoát nước 

Quảng Nam về năng lực tài chính thì Công ty có nợ phải trả lớn hơn 5 lần nguồn 

vốn sở hữu và không còn khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu để trển khai dự án. 

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đầu tư nhiều dự án trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do vậy đề nghị Sở Xây dựng làm việc với Chủ đầu tư 

để 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. 
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- 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 9 mở rộng, Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 102.447 m
2
, trong 

đó 3.345 m
2
 đất công trình thương mại dịch vụ, 10.294,80 m

2
 đất ở tái định cư, 

41.276,10 m
2
 đất ở phân lô nhà liền kề, 1.381,50 m

2
 đất cây xanh, 39.447,90 m

2
 

đất hạ tầng kỹ thuật, 6.701,70 m
2
 đất dân cư chỉnh trang. 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. 

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\CVguiSXDHaMy,9.doc 

      GIÁM ĐỐC 

     
       

(Đã ký) 

 

 

    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  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. 

 

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 

Phức hợp Hà My, Khu Đô thị số 9 mở rộng). 
     
         Kính trình Lãnh đạo xem xét, quyết định 

 

       Người trình 

 

 
 

 

         Nguyễn Ngọc Hiếu 

 

Ý kiến Lãnh đạo Sở 
 

 

 

 



UY BAN NHAN DAN 

TH  XA DIN BAN  

So: J02&9/U B ND 

V/v ' Jdên chap thuin chü truoig dâu 
tu' dir an dâu tu' xây dmg nhà Kim 
do thl so 9 m& rng ti DO th niO 
Din Narn - Din Ngpc cia Cong ty 
CO phân cap thoát nu'ó'c Quàng Narn 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Bc Ip -  Ty  do  - Hnh phác  

DiEn Bàn, ngày if tháng 7 na/n 2019 

SOXAYDII NGTINHQUANGN 

" S& 

DEN  Ngày:/l 

KInh gü'i: Si Xây d'ng tinh Quáng Narn. Chuyn:.  . ....... 

Can ci,r Quyêt djnh so 1253/QD-UBND ngày 26/4/2019 cüa UBND tinh 
Quáng Narn ye vic phO duyt ho so' khp nOi, bô sung vã diêu chinh và ban hành 
Quân 1 Quy hoach phân khu ( i 1/2000,) các giai don I, II, III ti Do thj rnâi 
Diên Narn Din Ng9c, thi xã Diên Bàn, tinh Quàng Narn Va Cong van so 

3694/UBND-KTN ngày 28/6/20 19 cüa UBND tinh Quãng Narn ye vic thi'c hin 
QuyCt djnh so 1253/QD-UBND ngày 26/4/20 19 cüa UBND tinh; 

Thu'c hiên Cong van so 840/SXD-QLHT ngày 30/5/20 19 cüa SO' Xây di.rng 
tinh Quáng Narn ye vic tham gia kiên chap thun chi tru'o'ng dãu tu' các di.r an 
tai DO thj rnó'i Diên Narn - Din Ngoc, thi xã Diên Bàn; 

Xét Báo cáo sO I 07/BC-QLDT ngãy 08/7/2019 cOa Phông Quán i dO thj ye 

viêc tham gia ' kiOn chap thun chO tru'o'ng dâu ttr các dci an Khu dO thj sO 9 rnO' 
i'ng ti DO thi, mó'i Din Narn - Din Ngpc cüa Cong ty CO phân cap thoát nu'âc 
Q uáng Narn, 

Qua xern xét h so', UBND thi,  xOi Din Bàn có mt so 2 kiên nhu' sau: 

1/ Su' phà hop v diên tIch, ranh gii dx an: 

Két qua kiCm tra rà soát quy hoch chi tiêt 1/500 du'gc duyt, ye ranh gió'i 
Di' an Khu dO thj so 9 mO' rng darn báo khó'p nOi ranh giOi vó'i các dii an lien kê. 
Do do, giU' nguyen ranh giO'i theo quy hoch chitiêt 1/500 dLrgc duyt ti Quyêt 
djnh so 331/QD-UBND ngày 24/01/2014 và Quyêt djnh sO 1184/QD-IJBND ngày 
3 1/3/2016 cüa UBND tinh Quáng Narn. 

2/ Rà soát các clii tiOu quán l' quy hoch: 

Stt 

F 

Khu vii'c Chi tiêu quãn 1' 

QHPK diêu 
chnh 1/2000 

theo 1253/QD- 
UBND ngày 
26/4/2019 

-- 

QHCT 1/500 du'oc 
duyt theo QD 
331/QD-UBND 
ngãy 24/01/2014 

và QD so 
1184/QD-UBND 
ngày 31/3/2016 

I. Cac oi cong trInh: 

1. COng trInh thu'o'ng mti djch vu 

1 



Stt Khu 'ii'c Chi tiêu quãn l 

QHPK diêu 
chinh 1/2000 

theo 1253/QB- 
UBND ngày 

26/4/20 19 

QHCT 1/500 du'qc 
duyt theo QD 
331/QD-UBND 
ngày 24/01/2014 

và QD so 
1184/QD-UBND 
ngãy 31/3/2016 

- Mtd xây d1rng thu'ang 
mal dich vu 

60% 50% 

- Tng cao: 

* Tlncong mcii djch vzi 15 tAng 5 tang 

- Khoãn hii xây dimg: 

+ Cong trInh thuv'ng mcii 

* So vói chi gi&i dui3'ng d'o ? 10 m 
Mat chInh? Sm; 

Mätbên?3m 

* So vói cOc ranh giOi cOn 
lçzi 

>j5m 
—, 

2. D6 i vOi nhä o 

- Mt d xây di,rng: 

* Do'i vái nhàph 80% 80% 

- Tng cao: 

* Di vói nhà .ph 5 tAng 3 tAng 

- Khoãn lUi xây dimg 

* i9i vái nhà jh (so 'ci 
chi giói dwàng dO,) 

> 2,4m 
— 

> 1,5m 
— 

II. Khu ö' mó'i 

- Ti lê d.t a mOi 35% 50.34% 

- Dan so dung np 
4 ngui/Io dt 

mai 
4 ngu'ai/lô dat 

mó'i 

- Dung ni b có b rng 
lông dlxôTlg 

> 7 
— 

> 7,5m 
— 

III. Khu virc hn ch xây di'ng 

Các khu cong viên cay xanh, h diu tit 
(cac ô dat có k hiêu CX) 

-Mtdxâydrng: 5% 

- TAng cao: 1 tAng 1 tAng 

3/ Khã näng khóp ni h tang k thut cüa dir an: 

Kt qua kim tra rà soát quy hoach chi tit /500 dugc duyt cüa Dx an Khu 
do th so 9 ma rng vâi QHPK t' l 1/2000 các giai dotn I, II, III Do thj rni Din 

2 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

OCHUTICH 

Narn - Din Ng9c duc duyt tai  Quyêt dn1i I 253/QD-UBND ngày 26/4/2019 cüa 
UBND tinh Quâng Narn nhu sau: 

- H thông ha tang k9 thu.t, gôrn: Giao thông, thoát nithc thai vâ cao san 
nên cüa dir an Khu do thi so 9 ma rng co bàn darn bão khó'p nôi và phü hgp vai 
QHPK diêu chinh th.rçc duyt. 

- H thông thoát nu'âc mt Ca bàn darn bão khóp ni so vâi quy hoach phân 
khu du'gc duyt. Tuy nhiên, khâu d cong thoát ni.rac rni.ra dc theo tuyên duang 
doan tr nit D56 tó'i D60 cUa QHCT 1/5 00 chu'a darn bào khó'p nôi theo quy hoeh 
phãn khu diêu chinh 1/2000 duc duyt; do do, dê nghj chU dâu tu' cp nht diêu 
chinh mô' rng khâu d tuyên cOng nay cho phii hp theo quy hoach phân khu diéu 
chiiih du'Q'c duyt tai  Quyêt djnh 1253/QD-UBND ngày 26/4/20 19 cüa UBND tinh 
Quâng Narn nhärn darn bão khap nOi thoát nu'âc chung cho khu virc. 

Trán trQng! 

tVo'i 
- Nhir trén: 
- Phông QLDT: 
- Luu: VT. 
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UBND TINH QUANG NAM
Ber- pnAr rRrEN Do rr{l Mor

EIEN NAM - DIEN NGOC

SO:,iiifB-BQL

thi0u dia cli6m mo'rQng
tai Dd thi m6'i Di6n

CQNG HOA XA HqI CHU NGHI,A VIPT NAM
DOc lip - Ts do - Han\p,hqf ; 

,f-T=rr ' :'i "
I

,.).,. . .,.

Ouattg 1,,/ ctttt. tTgd)' Cf tltattg,tAiiArr,'2 a I l
i

TH$i\,lG BAO i..- i,':.''; '- ''

ranh gio'i dG thu'c hi6n dg':in Khu el6 th! sd 9

Nam - Di6n Ngg., tinh Qudng Nam

. iii-:.;'. i.:.

('/t (
( / rr i

l.- l.l.'  ...
' Gro't

\.,i

l,,r

!rl

i .: Cdn cu Quy'€t dinh so 124,t1999/QD-TTg ngay 181511999 cua Thu ttrorrg
Chinh phu v€ viec phe duy€t quy hoirch chune dd thi rno'i Dien Naur - Ei€n 

.

Ngq.. tinh Quang Narn, ;

,, Cdn cir Quytit dinh so S86/QD-UBI'JD ngar- 07 312003 cua UBND tinh
',. ;'t+ QLrang Narn v€ vi€c ph€ duy€t qr-ry hoach Tong mdt bdng chi ti€t su dung dat

( 1/2000) Khu do thi phia Bac, Do rhi mo'i Dien Nau-i - Dien Ngq.;

Cdn cu Quy6t dinh so 3064/QD-UBND ngiry 221912008 cua UBND tinh

Qudn-e Nam v€.vi€c Ban hanh danh rnuc va tho'i gian giAi quyet cong vi€c thirc
hien theo co che rn6t ctra tai Ban Qudn lv phat trien do thi moi Dien Narn - Di€n
Nggt;

Xet To trinh so 206/TTr-CTN ngay A311012012 cua Cong ty Co phAn C6p
tho6t nuoc QuAng Nam vC vi€c xin chu trLrong mo rQng Khu do thi so 9 D0 thi
moi Dien Nam - Di€n N,egc, '

Ban Quan Iy ph6t tri€n d6 thi rnoi Ei€n Narn - Dien Ng9., tinh QuAng Nanr
thong bdo:

1. Thong nhAt cho phep Cong ty Co phan Cap thodt nuo'c Qr-rang Narn mo'
ranh gio'i dCI thrrc hien dU 6n Khu do thi so 9 tai Do thi rncri Ei6n Narn -
Ngg.. Vi tri va quy mo nhu sau:

\ t' ' r) Tl- Vi tri de nghi: Thuoc xd Ei€n NgQc, l-r,,yen Dien Bdn - Do thi rno'i Di6n
Nail - Dien Ngg., tinh QuAng Narn.

(Theo so do tA ZOD}-PNV ngaj' 05/ 10/20 I 2 kim rheo Thong bao nat:).

- Di€n tich de nghi: Khoang 4,5 ha thuoc Ciai doan I.
- Hi€n trang khu vgc nghierr cu'u li d6t trong maur, dAt tho cu...
2. Cong ty Co phAn C6p thorit nucrc Quang Nam to chuc thuc hien:
- Tri€n khai lap quy hoach chi ti6r xAy dfng tuan thu c6c quy dinh tai Nghi

dinh so 37nalOlND-cP ngiry 07/4/2a10 cua ctiinn phu ve tap, inam dinh, p-he

duyet va qudn ly quy hoach do thi; thuc hien day du cac quy dinh hiQn hanlr cria
Nha rruoc vd quy hoach xay dung va cac linh vr.rc co li€n quan.

- Thuc hien thir tuc dat dai. thil tric diu tu theo dirng quy dinh tai LurAt Dat
dai, Luat Kinh doanh ,bAt dong san, Luat Nha o va cdc van ban huong clin theo
quy dinh hi€n hanh; t6 chrrc cong bo dia di€m, thoi gian thuc hien Orian d€ cac
to chirc, cd nhan lien quan bi€t, kiern tra rhuc ni0t.

I

rgng
Di€n



, -._ 
Thr;c hiQn chd d6 b6o cdo vi€c tri€n khai thuc hi€n theo dlnh k!, hang q'1,.

y.,uBry? tinh va Ban Quan l! ph6t tri€n d6 thi m6i DiQn Nam - oi.cn Ngic'ae
thong nhat quan ly nhd nud.c;rthoi,gian rhtrc hi€n c6c buoc chLrdn bi Air-itu l2
th6ng.

3. Cac So; Ke hoach va EAu tu., 
-fai chinh. Xa.v. ictmg. Tai nguy€n va Moi

truro'ng' UBND huyen Di€n Ban va cac nganh, dia phuo-ng.o liin quan t6Lrc hi€n
dfrng noi dung Thong bio nay./.

No'i rtltftn:
- UBND iinlr,(bio cao): ,

- Cic Sti: TNivlT. TC. KHET. XD:
- UtIND lrurcln Di€rr Biin:
- Doi qudn l- trit tu xav drms hur€rr Dicln Barr:
- LJBND xi Di€n Nggc:
- LD Ban. cic phong thuoc Ban:
- 02 Trung tanr thuoc Barr:
- C.ty Co plrin,Cdp rhodt,ntrdc euanqNanr:
- Lttrr: VT. "'Tljttt*

i-



UBND rixu eUANG NAM
nqr- rHAr rnriN Do rHr ruor

OTSNJ NAM . OTEilJ NGOC

So: 26/DD-PNV

coNG HoA xA sOt cHU Ncuia vIET NANI

?g9l3-P-: T g. 9:-^ -i14r]r !!,i.
Qucing Nanr, ii.qr)r' 05 rltdng l0 nrint 2012

SO Dd DIA DIE,M
Mo rong ranh gi6i xiy drmg Khu dO thi so 9

rrri DO thi rndi O1e1Nar1 : O_ie_l ryggc, tinh Qr-uint Narn

Kint rltcoTltt)ttg btio sd'"25 ITB-BQLrisri.r'i) i, t.,11'l 20t2 c'iiu BQL PT DTM Dit)tt Nunt - Dittt Ngr.tt

{jfr_r QHU:
lr ..r. tr r R.\NH f;lfll Xr;UltiN CUU

* utcr tit;H: xnoixt; J.s HA I'HU(xi (;IAt DoAN I

* vrlRi xuu oi't-:
' ^:-i- rjitc glap

+ Nam giaip

+ Tay giap

+ Dong giap

Khu do thi so 9;

^juat quv hoach;

Kltu din cu Duong DT601.
i^

r._nu oo tnl so 9.

(

\\

\

BAN euAN l.f pHAr rRrEN o0 rsr ivror
DIEN NAM . DIEN NGOC



..f:':. _; |:-...:n*...:,:.a. .:; -:-,;

Qudng Nam, ngdy I thdng { ndm 2013

THONG gAo

UBNI TINH QUAryG NAM CQNG HOA Xt TTQI cI{O NGIfrA V4T NAM
BQL pHAT TRrE_N oO rry MOr EOc t0p _ Tg do - Ilenh phrfic

DIPN NAM - DIPN NGQC

s6:"13lTB-BeL

Gioi thieu dla di6m m& rQng ranh girii tt6 thrpc hiQn dg 6n Khu rtd thi sii 9
tqi Dd th! mdi DiQn Nam - DiQn Nggc, tinh euing Nam

Cdn cfi Quytit dinh sd 124/1999/QE-TTg ngiy lg/sl1ggg cria Thri tucrng
chinh phri va viQc ph€ duyQt quy hoach chuig ao tni mdi Di€n Nam - Di0n
Nggc, tinh QuAng Nam;

Cdn cir Quy€t dfnh s6 886/QE-UBND ngdy 07/312003 cira UBND tinh
Qu6ng Nam vc^vj€.c plcjivel iuv hoach ronfi -ai uxre .[r trci ,,i do;s;;
( l/2000) Khu d6 thi phia Bic, D6 thi mdi Dien Nu* - Di€n Ngqc;

c6n cr? Quytit dinh s6 3064/QD-UBND ngey 2219/2008 ctra uBND tinh
Quang Nam vA.vi6c Ban hdnh danlr,mpc vd tr,"iglun eiiiq"yAi.ong vi€c thuc
hien theo co ch6 mQt ctra tai Ban QuAn ly phrit tri6n AOlfri *oi DiQn Nam - Di6n
Nggc;

x6t Td trinh so tog/trr-cTN ngey 1814t2013 cria c6ng ty cq phAn c6p
thro61 nudc gy-u"g Nam v6 vigc *t1 rh,i t*ong mo rong .unr,"gidi ae xay aunl
v€ phfa nam Khu d6 thi sri g - D6 thi mdi Eignlvu* - Dren Ngq-.,

Ban Quin ly phdt tri6n d6 thf m6i Eign Nam - DiQn Ngg. th6ng brlo:
1. Th6ng nhdt,chotl6p.c6lg ry c6 phan c6p tho6t n"o. euang Nam m0rong ranh gidi d€ thpc hi6n dg an Khu d6 thi sri b tai oo ttrg mii Ei6n Nam -

Ei6n Ngg.. Vi trf vd quy m6 nhu sau:
- vi tri da nghi: Thu0c xd Di€n Ngg", huy_en EiQn Bdn, tinh eunng Nam.
(Theo so do tti ostpp-pNV ngay 0g/s/2013 kdm theo Th6ng bdo ndy).

- Dign tfch dA nghf : Kho6ng 6,0 ha thuQc Giai dopn I.
- HiQn tr4ng khu vuc nghi€n cuu ld d6t tr6ng mdu, d6t th6 cu...
2. cong ty c6 phan c6p tho6t nu6c eu6ng Nam t6 chric thuc hign:
- Triiin khai lpp quv hopch .li,ti:t yt dwrg tudn.thir grrc quy dinh tai Nghidinh sd 37/2alofr-lD-CP neey a7/4/2alo cria Criinrr phir v€ l6p, th6m dinh, ph6

|:{9t vd quin lv quy ho?ch d6 thi; thsc hiQn dAy dt.a, quy ai"r, rrie, hinh cuaNhi nu6c vC guy hoac! x6y dlnrg vd c6c hnh vfic c6 liOn quun.

-- Thyt hi6.r-thl 
ry:.d:il aai,-ttrti tuc diu tutheo dune quy dinh tai Luat E6tdai, Luf,t Kinh aoin!^u61 gonq san, .Luet Nlrd d vi ciic oEn u* Luang ddn theoq.uy.dinh hi€n hinh; t6 chfc cdne bis dla di6m, thoi gian thgc hign J,l a" ac ,a,td chirc, cd nhan lidn quan uitit, tlcm tra thr,rc nie" 

" Erqr rrruv r'srr 
'

- Thpc hign ch;5 dQ b6o c6o vigc tri6n khai ihgc hign theo clinh kj,, hdng quyv€ UBND tinh vi Ban Quan ly ph6t tricn dd irri *oi riig" N"* -"pien Ngec d€

I



thtlng nhAt quin lf nhi nudc; thoi gian thuc hien ciic buoc chuAn bi dAu tu 12
thang.

3. cric So: Kti ho4ch vd DAu tu, Tii chinh, Xdy dpg, Tei nguy€n vi M6i
trudrng, UBND huyQn Eign Ban vir cric ngAnh, dfa phuong .O ti€n q,run thr,rc hiQn
dirng ngi dung Th0ng b6o niy./

Noi nhfn:
- UBND.tinh (brio c6o);
- Cr{c So: TNMT, TC, KHDT, XD:
- UBND huypn Di$n Bin;
- DQi quAn lf tr4t tp xdy dpng huyQn Ei6n Bdn;
- UBND xi DiQn Ngq";
- LD Ban. cric phdng thu6c Ban:
- 02 Trung tdm thtrgc Ban;
- (-.t)' C6 phAn Cip tho6t nr.rtyc euing Nam;
- I-uu: V-f.r.

ltiuc

TRUONG BAN

D6ng Hoirng DUY
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UBND TNH QUANG NAM
t^t

BQL PIIAT TRIEN DO THI MOI
DIEN NAM . EIEN NGOC

So: 05/DD-PNV

cQNG Hoa xA HOr cHU NcHiA vr0r NAM
DQc lep , rv ao_-g*Ot*_

Quring Nam, ngey 09 thdng 5 ndm 2013

-l\R
SO DO DIA DTEM

M& rOng ranh gi6i dd thuc hiQn du 6n Khu dd thi sd 9
tai D0 thi m6i @c, tinh Quing Nam

(Kim theo Thong bdo sd 13 flB-BQL nsny 3 /f tZOtS crta BQL PTDTMDien Nam - Di€n Ngoc)

,R
,ls
t,\

\\r;/\ ...,:\.\/'.<,1f/' '//' i t'\
)/- '-; --

va

P-:'

GHI CHU:

i--. 
--l 

RANH Grdr NGHTEN cw
!------J

* DrEN ticu: KHOANG 6,0 HA THUoC cIAr DOAN I
I VI TRi KHU DAT:

BAN euAN r.f pHAr rRrfN D0 rm MOr
DIEN NAM. DIEN NGOC

TRUONG BAN

+ Bac gi6p

+ Nam gi6p

+ Tdy gi6p

+ D6ng gi6p

Khu d6 thi s6 9;

KDT An Phri Quy;
Khu d6n cu Ducnrg DT607;
^1.tJat quy hoach._/2

WJL
I{o}rng DUY





































UY BAN NHAN DAN
THI XA DIEN BAN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA }-IET rArt
DQc lfp - Ty do- Hqnh Phric -q;\

Di€n Bdn, n7dy % thdng!. ndm 20I7so:ffiyep-UBND

AUYEIPINT . i .7
PhG duyQt phuong 6n bdi thudng, hd trq bOsung

gi6i ph6ng m?t bnng drp 6n khu dO thi s6 9 m6'rQng'
thuQc D0 thi mdi DiQn Nam - DiQn Ngq.

UY BAN NHAN OAN THI XA DIPN BAN

Cdn cf tuat fd chuc Chinh quydn dia phuon e 191612015;

Cdn cf Quytlt dinh s6 4312014/QD-UBNQ ngay 22ll2l2Ql4 cua UBND tinh

Qudng Nam ban hinh quy dlnh v0 bOi thudng, h6 trg vd t6i dlnh cu khi Nha nuoc thu

nOi Aat trOn dia bdn tinh QuAng Nam;

Cdn cir Quy0t dinh sO TZ\ZOI6/QE-UBND ngdy 15/0112016 cua UBND tinh

eu6ng Nam uC uig. sua d6i, b6.sung mQt s6 Ei6u t4i quy dinh vO b6i thuong, h6 trg va

t6i dinh cu khi Nhd nudc thu hdi ddt tr€n dia bdn tinh Qu6ng Nam ban hdnh kem theo
i,

@yct dinh s6 $12014/QD-UBND ngdy 2211212014 cua UBND tinh;

Cdn cir Quytlt dinh s6 441O/QD-UENP ngdy 03/612016 cua UBND thi xd Diqn

Bdn ph€ duyQt gia AAi ndng nghiQp cp th6 dC 6p dung b6i thudng khi Nhe nudc thu h6i

d6t thUc hipn dW 6n Khu dO thi sti 9 Giai doqn 2 vi md rQag) tai dd th! m6! DiQn Narn -
Dipn Ngqc;

Cdn cir Quy6t dinh s6 14761 .QE-UBND ngiry 07l3l2Ql6 cua UBND thi xd DiQn

Bdn vO viqc pht iuyei phucrng an bOi thulng, h6 trq gi6i ph6ng m4t bing x6y dmg khu

dd thi s6 9 1mo rQng) thuQc d6 thi moi DiQn Nam - DiQn Nggc;

X6t Td trinh s5 94/TTr-CNPTQD ngiy 04/0112017 cua Chi nh6nh Trung t6nr Phat

tri6n Qu! dAt thi xE EiQn.Bdn vA viqc phC duyQt phuong 6n b6i thucrng, h6 trq b6 sung

dr,r 6n Khu dd thi s6 9 md rong, thuQc EO thi mdi DiQn Nam * Diqn Ngqt,

Theo dA nghi cua Ban QuAn ly R!r6t tri,3n EO thi mdi Diqn Nam -"DiQn Nggc t4i

To trinh s6 Oilffr-gQl ngay'10/0i l2}l7, kem theo Bi0n bAn thAm dinh ngay

l0l0ll20l7 vd c6c h0 so"c6 li€n quan,

QUYET D!NI{:

Di6u l. PhC duyQt phuong 6n b6i thu&ng, h5 trq b6 sung dg 6n xdy dpng khu dd

thi so 9 mo rQng.

" l. Dla di6m: Phucrng EiQn NgQc, thi xd DiQn Bdn, tinh Qudng Nam.

2. Chn dAu tu dg 6n: C6ng ry C6 phdn C6p tho6t nuoc Qu6ng Nam.

3. Ngu6n v6n thirc hiQn: Chu dAu tu chlu tr6ch nhiOm chi tr6.

4. T6ng sO hp bi anh huong: 59 h0.
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