
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    7071  /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  26   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 R.O.S.E ĐÔ 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 03/TB-BQL ngày 18/02/2011 của Ban Quản lý 

Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm xây dựng dự 

án Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh 

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

R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 



2 

 

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh 

về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ 

từ Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ sang Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

An Phú Quý. 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý tại 

Tờ trình số 11/2019/TTr-Cty ngày 10/10/2019; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 360/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 R.O.S.E ĐÔ 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 R.O.S.E ĐÔ. 

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

Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Quy mô dự án: Diện tích 256.320 m2 (khoảng 25,63 ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý (nhận 

chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư từ Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ0 

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

4001126669, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam cấp lần đầu ngày 21/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

11/10/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Lô A7-21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, 

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

+ Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Công Mẫn, chức danh: 

Tổng Giám đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Thông báo số 03/TB-BQL ngày 18/02/2011 của Ban Quản lý Phát triển 

đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giới thiệu địa điểm xây dựng dự án Khu đô 

thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. 

- Thông báo số 319/TB-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về chủ 

trương thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ. 

- Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị 
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R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Thỏa thuận kỹ quỹ đầu tư số 04/2011/TTKQĐT ngày 11/3/2011 giữa 

Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Công ty TNHH 

R.O.S.E ĐÔ. 

- Bản Cam kết thực hiện dự án đầu tư ngày 15/10/2014 giữa Ban Quản lý 

Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ. 

- Phụ lục 01 Bản Cam kết thực hiện dự án đầu tư ngày 20/4/2018 giữa 

Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn và Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ. 

- Kế hoạch thu hồi đất số 97/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thị 

xã Điện Bàn để thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Thông báo thu hồi đất số 426/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND 

thị xã Điện Bàn để thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Thông báo thu hồi đất số 381/TB-UBND ngày 06/8/2018 của UBND 

thị xã Điện Bàn để thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Quyết định số 11446/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thị xã 

Điện Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để 

đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 07/c/ủa UBND tỉnh về việc chuyển 

nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ từ Công ty 

TNHH R.O.S.E ĐÔ sang Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý. 

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 có 

chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án, Công ty TNHH R.O.S.E.ĐÔ (nay 

là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý) 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. 

2. Thủ tục đất đai: Dự án đã được UBND thị xã Điện Bàn ban hành 

Thông báo thu hồi đất, Kế hoạch thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay dự án đã 

bồi thường, giải phóng mặt bằng được khoảng 10 ha. 

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

xây dựng. 

Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

An Phú Quý) đã triển khai một số các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, giải 
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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 R.O.S.E ĐÔ đã được Ban Quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc có Thông báo số 03/TB-BQL ngày 18/02/2011 

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 R.O.S.E ĐÔ 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; 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 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý có vốn điều lệ 40 tỷ 

đồng. 

- Theo báo cáo kiểm toán vốn góp của chủ sỡ hữu đến ngày 15/10/2019 

do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung kiểm toán, vốn 

góp chủ sỡ hữu đến ngày 15/10/2019 là 40 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư 

khoảng 200 tỷ đồng, vậy vốn chủ sỡ hữu đảm bảo lớn hơn 15% tổng mức đầu 

tư 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) 
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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 quy hoạch chi tiết đã được 

phê duyệt của dự án phù hợp với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu đã 

được phê duyệt. 

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 thống nhất công nhận chủ đầu tư và nội dung chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện 

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

1. Tên dự án: Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ.                                 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý. 

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

4001126669, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam cấp lần đầu ngày 21/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

11/10/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Lô A7-21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, 

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

+ Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Công Mẫn, 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 III), 

phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

6. Quy mô dự án: 256.320 m2. 

7. Diện tích sử dụng đất: Theo Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử 

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

1897/QĐ-UBND ngày 26/5/2017, trong đó: 

- Đất công trình công cộng: 4.221 m2; 

- Đất khai thác hỗn hợp: 2.729 m2; 

- Đất ở: 132.378 m2, gồm: 
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+ Đất ở chỉnh trang: 11.499 m2; 

+ Đất ở tái định cư: 4.734 m2; 

+ Đất ở nhà liên kế: 96.140 m2; 

+ Đất ở nhà biệt thự - vườn: 20.005 m2. 

- Đất cây xanh: 26.693 m2, gồm: 

+ Cây xanh công viên – TDTT: 22.006 m2; 

+ Cây xanh cách ly: 4.687 m2. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 90.299 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp Khu dân cư hiện hữu đường ĐT.607B;  

- Phía Tây: Giáp đất quy hoạch; 

- Phía Nam: Giáp khu nghĩa trang hiện hữu; 

- Phía Bắc: Giáp Khu du lịch Nam Cổ Cò và Dự án phát triển và kinh 

doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông; 

9. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Theo Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử 

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

1897/QĐ-UBND ngày 26/5/2017. 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 

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 
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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, công viên thể dục thể thao 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 200 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 

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 
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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 

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 Cổ phần ĐT&XD An Phú Quý; 

- 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 Nam Ngoc.doc) 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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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:  2142  /UBND            Điện Bàn, ngày   04  tháng    11    năm 2019 
 

V/v ý kiến chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc  
 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
  

Thực hiện Công văn số 1723/SXD-QLHT ngày 23/10/2019 của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị tham gia góp ý  chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn. Sau khi xem xét Báo cáo số 210/BC-QLĐT ngày 

25/10/2019 của Phòng Quản lý đô thị về việc tham gia ý kiến chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; 

Vấn đề này, UBND thị xã Điện Bàn có một số ý kiến như sau: 

1/ Tình hình triển khai đầu tư dự án: Dự án Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ có tổng 

diện tích là 25,63 ha; hiện nay dự án đang xúc tiến các thủ tục để thực hiện GPMB 

và chưa tiến hành thi công xây dựng dự án. 

 2/ Sự phù hợp về diện tích, ranh giới dự án:  

 - Ranh giới dự án: 

 + Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện hữu đường ĐT607B; 

 + Phía Tây:   Giáp đất quy hoạch; 

 + Phía Nam:  Giáp khu nghĩa trang hiện hữu; 

 + Phía Bắc:   Giáp Khu du lịch Nam Cổ Cò và dự án Phát triển & kinh 

doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông. 

- 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 (1/2000) 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. Nhận thấy khu vực lân cận dự án còn một số khu dân cư 

hiện trạng tiếp giáp, do đó đề xuất mở rộng đưa vào ranh giới dự án này để thực 

hiện chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cụ thể 

ranh giới đề xuất mở rộng: 

+ Phía Đông mở rộng đến giáp đường ĐT607B; 

+ Phía Bắc, phía Nam và phía Tây giữ nguyên ranh giới theo quy hoạch 

được duyệt. 

3/ Về quy hoạch sử dụng đất của dự án: 
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- Theo QHCT (1/500) Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ được phê duyệt tại Quyết 

định số 1897/QĐ-UBND ngày 26/5/2017, trong đó: 

+ Đất công cộng:                  4.221 m
2
; 

+ Đất khai thác hỗn hợp:     2.729 m
2
; 

+ Đất ở :               132.378 m
2
; 

+ Đất cây xanh:       26.693 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật:      90.299 m
2
. 

- Tính chất, chức năng sử dụng đất của dự án cơ bản phù hợp với định 

hướng QHPK (1/2000) được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, dự án vẫn tồn tại một số khu 

vực có chức năng sử dụng đất chưa phù hợp với Quy hoạch phân khu (1/2000) 

điều chỉnh được phê duyệt.  

4/ Khả năng khớp nối hạ tầng kỹ thuật của dự án:  

Kết quả kiểm tra rà soát quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt của dự án Khu 

đô thị R.O.S.E.ĐÔ với QHPK tỷ lệ 1/2000 các giai đoạn I, II, III Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc được duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam như sau: 

- Theo QHCT 1/500 được duyệt, dự án có quy hoạch một số tuyến đường 

có lòng đường 5,5m; mạng lưới đường giao thông của dự án chưa đảm bảo khớp 

nối với QHPK điều chỉnh (1/2000) được duyệt. 

- Cao độ san nền, hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải dự án chưa 

đảm bảo khớp nối với QHPK điều chỉnh (1/2000) được duyệt.  

- Do đó, trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề nghị Chủ đầu tư 

tiến hành cập nhật, khớp nối đảm bảo phù hợp theo quy hoạch phân khu điều chỉnh 

1/2000 được phê duyệt.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, 

UBND thi xã kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu các cấp thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Sau khi hoàn thành thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Chủ đầu tư lập điều chỉnh QHCT (1/500) 

dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo phù hợp với QHPK điều 

chỉnh (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

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

Quảng Nam./. 

Trân trọng! 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

Nguyễn Đạt 
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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: 1643 /SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày  01  tháng 11 năm 2019 
 

 

 

 
    

 

        Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam 
  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1723/SXD-QLHT ngày 

23/10/2019 về việc góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây khu đô thị 

R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; kèm theo Tờ trình 

số 11/2019/TTr-CTy ngày 10/10/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

An Phú Quý đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây khu đô thị 

R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;  

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

có ý kiến như sau: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định; Qua kiểm 

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

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

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

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

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

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

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

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

HĐND tỉnh". 

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

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

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

V/v góp ý chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án đ ầu tư xây dựng khu đô thị 

R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện 

Nam-Điện Ngọc.  
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+ Tiến hành rà soát các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (đất ở) 

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

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

tư; 

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

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

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

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

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

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

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

trình tự thủ tục quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

qua các hình thức đấu thầu quy định tại khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở 2014 và 

đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 21, Luật Nhà ở; trình 

tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị 

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

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

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

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

UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

hội; 

3. Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra 

giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án và tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi 

dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: Các công 

trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được 

duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây 

dựng (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện việc chuyển 
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nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp 

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

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

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

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

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

Thông tư hướng dẫn có liên quan. 
 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                         

- UBND tỉnh (B/c); 

- BGĐ;      

- Lưu: VT, QHTH. 

  

 

 

                                                                                                             Đặng Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap — Tir do — Htnh phiIc 

Quáng Nam, ngày 31 tháng 10 näm 2019 

so XAY DING T!NH QUA6 NAt  

IiMS 
JJLi1 

 NgàycW2L/..   
Chuyw  

UBND TINH QUANG NAM 
SO' TAI NGUYEN vA MO! TR1JNG  

So:A83s2, /STNTvIT-QLDD 

V/v gOp ''i  chtp thutn chO truang du 
citi in dãti tir xây drng Khu do thj 
R).S.F.DO tti Do thj rnOi Din Narn - 
I)in Ng9c. thi x Din Bàn 

KInh gri: Si Xây dimg tinh Quâng Nam. 

Theo dê nghj cOa S Xây dirng t.i Cong vAn so 1723/SXD-QLHT ngày 
23/10/20 19 ye vic dê nghj tham gia góp chap thun chü truang dâu tu các du an 
dãu ui xay drng Khu diô thj R.O.S.E.DO ti Do thj rnâi Din Nam - Din Ngoc, 
thj xA Din Bàn, tinh Quàng Nam do Cong ty Co phân Dâu tu và Xây dirng An 
Phii Qu lam chü dâu tu. So Tài nguyen và Môi truOng Quãng Nam tham gia 
kiên nhix sau: 

1.Vêdãtdai 
- Trong báo cáo ho so dê xuât dir an cüa Cong ty có nêu hin trng sü diing 

dat vOl din tIch 256.320 m2, dê nghj c.p nht chi tiêt các 1oi dat diing theo 
Thông ui sO 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi 
tru&ng. 

- Dçr an dâu ui xãy dimg Khu do thj R.O.S.E.DO ti Do thj mOi Din Nam 
- Diên Ngoc dã duçc UBND tinh Quáng Nam phê duyt ti Quyêt djnh so 
I 753/QD-UBND ngày 07/6/2018 ye vic chuyên nhim vi chü dâu ti.r thirc hin 
dçrán Khu do thj R.O.S.E.DO tlr Cong ty TNHH R.O.E.DO sang Cong ty Co 
phân Dâu tu và Xây dirng An Phii Qu và Quyêt djnh sO 1897/QD-UBND ngày 
26/5/2017 ye Phê duyt Quy hoch chi tiêt xây drng (1/500) vOi din tIch 
256.320 

- Theo quy djnh ti Khoán 1 Diêu 52, Khoãn 1 Diêu 57, Diêu 58, Khoãn 3 
Diêu 62 Lut Dâtdai thI cAn cir dê giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên m1ic dIch 
sü dçing dat là kê hoch sir ding dat hang nAm duc co quan nhâ nuOc có thâm 
quyên phé duyt; Dr an chu'a có trong KHSD dat nAm 2019 cüa thj xA Din Bàn 
duçc UBND tinh phê duyt tti Quyêt djnh sO 424/QD-UBND ngày 14/02/20 19. Dir 
an chua duc HDND tinh thông qua ti Nghj quyêt sO 40/NQ-HDND ngày 
06/ I 2/2018 ye danh mçic dtr an thu hôi dat và chuyên mitc dich sO ding dat lüa, dat 
ri.img phông h, rlmg dc dçing nãm 2019. 

- ye djeu kin không vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dat dai dôi vOi truOng 
hcp dang sO diing dat do Nba nuOc giao dat cho thue dAt d thirc hin dir an dâu tu 
khác: Kiêrn tra ti Website cua B Tài nguyen và Môi truèng Va kiêm tra tai  SO Tâi 
nguyen và Môi trirOng ti thOi diem thAm djnh thI Cong ty Co phAn DAu tu và Xây 
dtrng An PhO Qu chira có vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dat dai. 

- Dánh giá ye khã nAng sO diing dat dam bão hiu qua thông qua vic dánh 
giá ye nAng lirc thirc hin dir an cüa chü dâu tir: Cong ty Co phân Dâu tu và Xây 
dçrng An PhO Qu thirc hin dir an vOi tOng vOn dAu tu là 200 t' dông vOi quy mô 



du tu' 25 6.320 m2. Theo báo cáo tài chInh Cong ty C phn Du tlx và Xây drng 
An PhCi Qu' dã duc Cong ty TNHH kiêm toán và Thâm djnh giá Mien Trung 
xác nhãn tInh dn thii diem 15/10/20 19 có von chü si hüu là 40 t' dông, chiêm 
20% là darn bào. Theo quy dnh tai  Khoán 2, Diêu 14, Nghj djnh 43/2014/ND-CP 
ngày 1 5/5/2014 cüa ChInh phü thi vOn thirc hin dir an thuc so hüu cüa Cong ty 
khOng thâp han 15% tOng mirc von dâu tu dôi vOi dir an có quy mô sü diing dt tir 
20 héc ta tri len, nguôn von s0hUu cüa Cong ty dam bão 1n han 15% tng miic 
dãu tix dtr an theo quy djnh. Dê nghj COng ty Co phân Dâu tu và Xây dirng An 
Phá Qu2 can xác djnh và chi:rng minh nguOn von sO hüu cüa Cong ty dê dam bão 
thi'c hin dr an theo quy djnh. 

- Nêu duc UBND tinh chap thu.n chü truong du tu, thI ngun vn cüa 
ChÜ dâu tix dam bão theo quy djnh ti Khoán 2, Diêu 14, Ngh djnh s 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü. Chü dâu tu dir an phái hoàn 
thanh viéc dãu tu xãy dirng két câu ha tang gOm các cong trInh djch vi, cong 
trInh h tang k thut, ha tang xã hi theo quy hoach  chi tiêt xây dirng 1/500 dã 
ducc phC duyt; darn báo kêt nôi vOi h thông ha tang chung cüa khu vuc trixOc 
khi thirc hiên viêc chuyên nhuang quyên six dung dat cho nguoi dan ti.r xây thing 
nhà 0; dam báo cung cap các djch v11 thiêt yêu gOm cap din, cap nuOc, thoát 
nu'Oc, thu gorn rác thai và các yeu câu khác theo quy djnh Pháp 1ut. 

2. Vê môi tru'ô'ng 
Dr an dâu tu xãy dirng Khu do thj R.O.S.E.DO t?i  Do thj m0i Diên Nam - 

Din Ngpc, thl xä Din Bàn, tinh Quâng Nam vOi tOng din tIch 256.320 m2, trong 
do 4.221 m2  dat cong trInh cong cong, 2.729 m2  dat khai thác hn hap, 11.499 m2  
dat O'chinh trang, 4.734 m dat 0 tái djnh cix, 96.140 m2  dat 0 nhà lien kê, 20.005 

dat 0 nhà bit thu - vu'On, 26.693 m2  dat cay xanh, 90.299 rn2  dat ha tang k' 
thuth. Dé ngh Chü dãu tu' can cO theo quy djnh tai  Nghj djnh so 40/2019/ND-CP 
ngày I 3/5/2019 ciia ChInh phü sra dOi, bO sung mt so dieu cüa các nghj djnh 
quy dlnh  chi tiêt, htxOng dn thi hành Lut Báo v MOi trixOng de 1p hO sa mOi 
truOng trInh cap có thâm quyen thâm djnh, phé duyt theo dung quy djnh. 

Kmnh dê ngh SO Xây dirng nghien ciru tOng hap, can cir theo các quy djnh 
hin hành tharn rnixu UBND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

No'i n/zâiz: 
- Nhr trên; 
- UBND TX. Din Bàn (Ph/hp); 
- Liru: VT, CCQLDD. 
I) ilwu2Ol 9 ( ()ngran201 9 
.o,\I)u,ig ( guiX\/)K/)7 
/?().'EI )Oth,c 

 

Trãn Thanh Ha 
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