
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   7076  /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  26   tháng   11  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất chấp thuận  

chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị LAM 

 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 Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị LAM tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; 

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

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

LAM tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 04.2019/TTr-KN ngày 17/10/2019 của 

Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên; 
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Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 341/BC-SXD ngày 

07/11/2019 về việc hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu đô thị LAM tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất 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 LAM. 

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

Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. 

- Quy mô dự án: diện tích 193.627 m2 (khoảng 19,3 ha).  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên.  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên 

trở lên có mã số 4001087635, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/7/2016, đăng ký thay đổi lần 

thứ 5 ngày 23/5/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 778, đường Trần Thủ Độ, khối phố Quảng 

Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Hà Thị Bích Nghi, chức danh: Giám 

đốc. 

2. Các văn bản pháp lý của dự án 

- Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về 

việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị LAM tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; 

- Bản cam kết thực hiện dự án đầu tư ngày 20/9/2016 giữa Ban Quản lý 

Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Công ty TNHH Bất động sản 

Khởi Nguyên; 

- Phụ lục số 01 Thỏa thuận ký cam kết thực hiện dự án đầu tư ngày 

07/5/2018 giữa Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn và Công ty TNHH Bất động 

sản Khởi Nguyên; 

- Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh phê 

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

tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Kế hoạch thu hồi đất số 150/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị 

xã Điện Bàn; 

- Thông báo thu hồi đất số 615/TB-UBND ngày 21/11/2017 của UBND 

thị xã Điện Bàn; 

- Công văn số 147b/BQL ngày 30/6/2017 của Ban Quản lý Phát triển đô 
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thị mới Điện Nam – Điện Ngọc về kết quả thẩm định hạng mục hạ tầng kỹ  

thuật đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Lam tại 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 UBND tỉnh giao chủ đầu tư, 

Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên đã 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 chưa được UBND tỉnh giao đất để triển khai 

thực hiện. 

3. Tình hình triển khai thi công xây dựng: Chưa triển khai thi công xây 

dựng. 

Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên đã triển khai một số các thủ 

tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng 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 chấp 

thuận đầu tư 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 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 

- Ngày 14/6/2016, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc có Thông báo số 18/TB-BQL về việc công bố danh mục dự án có sử 

dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, đồng 

thời đăng tải nội dung công bố danh mục dự án trên Hệ thống Đấu thầu điện 

tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên Báo Quảng Nam các số 4519 (7741) ngày 

17/6/2016, số 4521 (7743) ngày 20/6/2016 và số 4523 (7745) ngày 22/6/2016. 

Thời gian dành cho các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện dự án từ ngày 

14/6/2016 đến ngày 14/7/2016. 

- Sau thời điểm công bố, chỉ có 01 nhà đầu tư là Công ty TNHH Bất 

động sản Khởi Nguyên đăng ký thực hiện dự án tại Tờ trình số 01/TTr-Cty 

ngày 27/7/2016. Theo nội dung Tờ trình số 118/TTr-BQL ngày 02/8/2016, 

Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đề nghị UBND tỉnh 

chỉ định trực tiếp Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên làm chủ đầu tư 

dự án, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 

về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị LAM tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc. 
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Trình tự, thủ tục giao chủ đầu tư do Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc thực hiện theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 

của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 

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

- Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên có vốn điều lệ 40 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 

Công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản. 

- Theo báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

thuế Việt Nam kiểm toán, vốn chủ sỡ hữu của Công ty TNHH Bất động sản 

Khởi Nguyên thời điểm 31/12/2018 là hơn 39,9 tỷ đồng. Dự án có tổng mức 

đầu tư khoảng 152 tỷ đồng, như vậy chủ đầu tư có vốn chủ sở hữu đảm bảo 

lớn hơn 20% tổng mức đầu tư các 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: 

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

điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh. 

- Tính chất sử dụng đất của dự án cơ bản phù hợp với tính chất sử dụng 

đất của quy hoạch phân khu điều chỉnh (1/2000) các giai đoạn I, II, III Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc được phê duyệt. Riêng một số loại đất khu vực 

phía Bắc dự án (gồm: đất ở B7, đất cây xanh CX1, một phần đất công cộng 

A1) nằm trên đất giáo dục theo quy hoạch phân khu điều chỉnh. 

- Hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa và cao độ san nền 

tại một số vị trí chưa khớp nối với hồ sơ 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 chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị LAM tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, với các nội 
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dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Khu đô thị LAM.    

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên.  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên 

trở lên có mã số 4001087635, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/7/2016, đăng ký thay đổi lần 

thứ 5 ngày 23/5/2019; 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 778, đường Trần Thủ Độ, khối phố Quảng 

Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Hà Thị Bích Nghi, chức danh: 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 II), 

phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn; 

6. Quy mô dự án: 193.627 m2. 

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

dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2364/QĐ-

UBND ngày 30/6/2017, trong đó: 

- Đất công trình công cộng: 6.627 m2; 

- Đất ở nhà liên kế: 87.253 m2; 

- Đất ở nhà biệt thự: 10.903 m2; 

- Đất cây xanh: 20.964 m2; 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 67.880 m2. 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

- Phía Đông: Giáp sông Cổ Cò; 

- Phía Tây: Giáp Khu đô thị Bách Đạt 4; 

- Phía Nam: Giáp Khu đô thị Bách Thành Vinh; 

- Phía Bắc: Giáp Khu đô thị An Nam. 

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

dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2364/QĐ-

UBND ngày 30/6/2017. 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 
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(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 nhượng 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. 

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, bao 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 152 tỷ đồng. Đây là 

kinh phí dự kiến 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. 



7 

 

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 

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); 
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- 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 chấp thuận 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; 

- Cty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên; 

- 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 LAM.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:  2058  /UBND            Điện Bàn, ngày    24     tháng    10    năm 2019 
 

V/v ý kiến chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng Khu đô thị LAM tại Đô 

thị mới Điện Nam - Điện Ngọc  
 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
  

Thực hiện Công văn số 1702/SXD-QLHT ngày 21/10/2019 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 LAM và Khu đô thị An Nam tại Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Sau khi xem xét Báo cáo số 205/BC-

QLĐT ngày 23/10/2019 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 LAM 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 LAM có tổng diện 

tích khoảng 19,36ha; đến 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 sông Cổ Cò; 

+ Phía Tây: giáp Khu đô thị Bách Đạt 4; 

+ Phía Nam: giáp Khu đô thị Bách Thành Vinh; 

+ Phía Bắc: giáp Khu đô thị An Nam. 

- Qua rà soát quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án với hồ sơ Quy hoạch 

phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 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 phạm vi 

ranh giới và quy mô diện tích dự án phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh 

đã được phê duyệt. 

3/ Về quy hoạch sử dụng đất của dự án: 

- Theo QHCT (1/500) Khu đô thị LAM được phê duyệt tại Quyết định số 

2364/QĐ-UBND ngày 30/6/2017, trong đó: 

+ Đất công trình công cộng:  6.627 m
2
; 

+ Đất ở nhà liên kế:             87.253 m
2
; 

+ Đất ở nhà biệt thự:           10.903 m
2
; 
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+ Đất cây xanh:                   20.964 m
2
; 

+ Đất hạ tầng kĩ thuật:         67.880 m
2
. 

- Tính chất sử dụng đất của dự án nêu trên cơ bản phù hợp với tính chất sử 

dụng đất của QHPK điều chỉnh (1/2.000) các giai đoạn I, II, III Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh. Riêng một số loại đất khu vực phía Bắc dự án (gồm: 

đất ở B7, đất cây xanh CX1, một phần đất công cộng A1) nằm trên đất Giáo dục 

theo 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 LAM 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; hướng tuyến một số tuyến đường 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 nêu trên, 

đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) dự án để đảm bảo khớp 

nối 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 phê 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 

                      









UBND TiNH QUANG NAM 
SO TA! CHiNH 

So: 2 264/STC-DT 

V/v g6p y chu tmang dau tu du an 
dau tu xay dung Khu do thi Lam 
va Khu do thi An Nam tai Do thi 
mOi DiOn Nam - Di@t Ngoc, thi xa 
Di@i Ban 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc lap - Tu.  do - Hanh phut 

Quang Nam, ngay ..23" thang 4D nam 2019 

Kinh giri: Se Xay dung tinh Quang Nam. 

So Tai chinh nhan dugc Cong van se 1702/SXD-QLHT ngay 21/10/2019 

dia. S6 Xay dung ve 
viec gop y chap thuan chn truang dau tu du an dau tu xay 

dung Khu do thi Lam va Khu do thi An Nam tai DO thi mai Dien Nam - Dien 

Ng9c, thi xa Dien Ban. 

Nay, Se Tai chinh coy kien nhu sau: 
Du an Khu do thi LAM tai Do thi mai Dien Nam - Dien Ng9c dugc 

UBND tinh giao Cong ty TNHH Bat den san Khei Nguyen lam chit dau tu 

(tat Quye't dinh so 2846/QD-UBND ngay 09/8/2016) 
va da phe duyet Quy 

hoach Tong mat b'rtg chi tiet sir dung dat (1/500) 
(tat Quy't dinh so 

2364/QD-UBND ngay 30/6/2017). 
Dv an Khu do thi An Nam ta 

i 
 Do t

Ha An 
hi moi 

Dien Nam - Dien Nggc dugc UBND tinh giao Cong ty TNHEI Da c  

lam chit dau to 
(tat Quy"jt dinh so 2847/QD-UBND ngay 09/8/2016) va 

phe 

duyt Quy hoach Tong mat bang chi tit sir dung dat (1/500) 
(tai Quiet dinh 

so 2366/QD-UBND ngay 30/6/2017). 
HDND tinh co Cong van se 109/HDND-VP ngay 27/4/2018, ye viec chn 

truang giai quyet met se nei dung ten tai trong qua trinh thuc hien the du an 
nha 6 thucmg mai, khu do thi gen dia ban, trong do doi vai du an (tai phi lvc 

Bao cao so 37/BC-UBND - 
Dy• an Khu do thi LAM va Khu do thi An Nam so 

thin t? 19, 20 trong phy lyc 6) 
de nghi ra sok chat the thu tkle giao chit dau 

tu theo quy dinh cna phap 1114 hien hanh va cac van de lien quan den cong tac 
quy hoach, 'they nei ha tang trong khu do thi mai Dien Nam — Dien Ng9c, ke 
hoach phat trien nha 6... bao cao 'Thuang truc HDND tinh xem xet quyet dinh. 

Ngay 17/7/2018, UBND tinh có Thong bao se 246/TB-UBND Ket luan 

caa Chit tich UBNID,tinh Dinh Van Thu tai cuec hop cong tac ra soat cac du 
an theo Cong van so 109/HDND-VP ngay 27/4/2018 cua HDND tinh. Do do, 
ve chit truang dau tu 2 du an de nghi S6 Xay dkmg nghien circa de tham muu 

UBND tinh theo quy dinh. 



KT. GI-AM DOC 
PHO GIAM C 

X H 

.cCa 

)/ 
	y 

Theo chdc nang va nhiem vu, Sa Tai chinh se tham gia trong5i dIS'ng 
thjm Binh gia ocljt cu the de xac Binh nghla vu tai chinh cna du an theo quy 
dinh cua Lujt Djt dai nam 2013. 

Vjy, de nghi Sr Xay dung nghien dru, xir ly./. 

Nal nhiin: 
- Nlux tren; 
- Ltru: VT, DT. 464— 
(D \A Thang20 19 \ Van ban20 19 \ 
Cong van gop y Khu do thi LAM va An Nam doc) 



CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hnh phñc 

Quáng Nam, ngày 4 tháng 10 näm 2019 

OXAY DUNG TINH QUANC NAM  

Ngà9Qil .14" 
Chuyn — 

UBND TINH QUANG NAM 
SO TAJ NGUYEN vA MOI TRIXONG  

Sô:43A /STNMT-QLDD 

V/v gOp chap thun chü trllong dâu tir dçr 
an dãu tix xây dirng Khu do thj LAM và 
Khu do thj An Narn ti Do thj mâi Din 
Nni - l)in Ngc 

'• QU 

KInh gri: So Xây dirng tinh Quáng Nam. 

Theo dé ngh cOa S Xãy drng ti Cong van sO 1 702/SXD-QLHT ngày 
21 / 10/2019 ye vic dê nghj tham gia gop chap thuan chü truGng dâu tu du an 
dãu tu xây dirng Khu do thj LAM ti Do thj mi Din Nam - Din Ngpc do Cong 
ty TNHH Bat dng san Kh&i Nguyen lam chü dâu tu và Khu dO thj An Nam ti Do 
thj rnói Din Narn - Din Ng9c do Cong ty TNHH Dja ôc Ha An lam chü dâu tix. 
So Tài nguyen và MOi tnrmg Quáng Nam tham gia kiên nhu sau: 

I. Khu do thi LAM tii Do thj mói Din Nam - Din NgQc 

I.Vêdâtdai 
- Trong báo cáo ho sa dê xuâtdir an cOa Cong ty TNT-il-I Bat dng san Kh 

Nguyen có nêu hin trng sCr ding dat vi din tIch 193.627 m2, chua nêu chi tie' 
các 1oi dat, d nghj can c.p nht chi tiêt các 1oii dat diing theo Thông tu so 
28/201 4/TT-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi truô'ng. 

- Dçr an dâu tu xây drng Khu do thj LAM ti Do thj mi Din Nam - Diên 
Ng9c, th xä Din Bàn, tinh Quáng Nam dã duçc UBND tinh Quàng Nam phê 
duyt t?i  Quyêt djnh so 2846/QD-UBND ngày 09/8/2016 ye vic giao chü dâu 
tir cho Cong ty TNHH Bat dng san Khyi Nguyen vi din tIch khoáng 19 ha và 
Quyêt djnh so 2364/QD-UBND ngày 30/6/2017 ye Phê duyt Quy hoch Tong 
mt bang chi tiêt sir diing dat (1/500) vi din tIch 193.627 m2. 

- Theo quy djnh t?i  Khoàn I Diêu 52, Khoán 1 Diêu 57, Diêu 58, Khoàn 3 
DiCu 62 Lut Dat dai thI can ci.r dê giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyn muc 
dIch sr diing dat là kê hoch sir diing dat hang nàm duçc ca quan nhà nithc có 
thãrn quyên phê duyt; Dir an chua có trong KHSD dt näm 2019 cüa thj xã 
Din Ban dirc UBND tinh phê duyt t?i  Quyêt djnh s 424/QD-UBND ngày 
14/02/2019. Dir an chua duc HDND tinh thông qua ti Nghj quyêt so 40/NQ-
HDNDngây 06/12/2018 ye danh mçic dir an thu hOi dat va chuyên miic dIch sir 
dçing dat IOa, dat ri'xng phông h, thng d.c diing nãm 2019. 

- V diu kin khOng vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dt dai di vOi trisè'ng 
hçp dang sü diing dat do Nba nuóc giao dat cho thuê dat dê thirc hin dir an du ti.r 
khác: Kiêrn tra t?i  Website cüa BTài nguyen và MOi truô'ng và kim tra tti S& Tài 
nguyen và MOi truông ti thi diem thâm djnh thI Cong ty TNT-il-I Bt dng san 
Khó Nguyen chi.ra có vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dat dai. 



- Dánh giá ye khà nãng sü' dung dat dam bào hiu qua thông qua viêc dánh 
giá ye nãng 1irc thirc hin di.r an cüa chü dâu tu: Cong ty TNT-IN Bat dông san 
Khâi Nguyen thçrc hin dçr an vói tôngvôn dâu tu là 152 ti dông vi quy mô du 
tu 193.627 rn. Theo bao cao tai chinh Cong ty TNHH Bat d9ng san Kh&i 
Nguyen dã du'gc Cong ty TNHH kiêm toán và tu van thuê Viêt Nam xác nhân 
tInh den thô'i diem 3 1/12/2018 có von chü s hüu là 40,28 t dông, chim 26,50 
% là darn bão. Theo quy djnh ti Khoân 2, Diêu 14, Nghj djnh 43/2014/ND-CP 
ngây I 5/5/2014 ccia ChInh phü thi von thirc hin các dir an thuc s hüu cüa Cong 
ty khOng thãp han 20% tong rnirc vOn dâu tu dôi vi dir an có quy mô sü ding dt 
du'âi 20 héc ta, nguôn von sO' hU'u cüa COng ty dam bào lO'n han 20% tng mO'c 
dãu tu' các dr an theo quy djnh. Dê nghj Cong ty TNHH Bat dông san KhO'i 
Nguyen can xác djnh và chirng minh nguôn von sO' hu'u cüa Cong ty d dam bão 
thtrc hin dtr an theo quy djnh. 

-' Nêu du'cyc UBND tinh chap thun chü tnrang du tu, thI ngun vn cüa 
ChU dâu tu darn báo theo quy djnh ti Khoán 2, Diêu 14, Nghj djnh s 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü. Chü dâu tir dir an phái hoàn 
thánh vic dâu tir xây dirng kêt câu h tang gôm các cong trmnh djch vu, cong 
trInh h? tang k thut, h tang xã hi theo quy hoch chi tiêt xây dung 1/500 dã 
duqc phê duyt; dam báo kêt nôi vâi h thông h tang chung cüa khu virc truO'c 
klii thyc hin vic chuyên nhu'crng quyên sO' dung dat cho ngui dan tlr xây dung 
nhà a; darn báo cung cap các dch vy thiêt yêu gOm cap din, dtp nuó'c, thoát 
nuâc, thu gom rác thai và các yêu câu khác theo quy djnh Pháp luât. 

2. Vê môi trtr&ng 
Dr an dâu tu xây dmg Khu do thj LAM ti Do thj mO'i Din Nam - Diên 

Ng9c, thi xà Diên Bàn, tinh Quãng Nam vO'i tOng din tIch 193.627 m2, trong do 
6.627 rn2  dat cong trInh cOng cong, 87.253 rn2  dat nhà O' lien kê, 10.903 m2  dat & 
nhà biêt thu. 20.964 rn2  dat cay xanh, 67.880 m2  dat h tang k' thut. Dê nghj 
Chü dãu tu can cir theo quy djnh ti Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cila ChInh phü sO'a dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy 
dlnh chi tiêt, hu'âng dn thi hành Lut Bão v Môi tnrmg dê 1p  ho so môi 
truOng trInh cap có thâm quyen thârn djnh, phê duyt theo dung quy djnh. 

II. Khu do thi An Nam ti Do th mó'i Din Nam - Din NgQc 

1.Vêdãtdai 
- Trong báo cáo ho so dé xuât di,r an cüa COng ty TNHH Dja oc Ha An có 

nêu hin trng sO' ding dat v&i din tIch 194.335 m2, chua nêu chi tiêt các loai dat, 
dé ngh can cp nh.t chi tiêt các 1oi dat diing theo Thông tu so 28/2014/TI'-
BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tãi nguyen và MOi tnthng. 

- Dçr an dãu tu xây dirng Khu dO thj An Nam ti DO thj m&i Din Nam - 
Din Ng9c, thi xä Din Bàn, tinh Quãng Nam dã di.rgc UBND tinh Quãng Nam 
phê duyet tai Quyêt djnh sO 2847/QD-UBND ngày 09/8/2016 ye vic giao chü 
dãu tu' cho COng ty TNHH Da oc Ha An vol diçn tich khoang 19 ha va Quyet 
djnh sO 2366/QD-UBND ngãy 30/6/2017 ye Phê duyt Quy hoch TOng mat 
bang chi tiét sO' dçing dat (1/500) v&i din tIch 194.335 m2. 
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- Theo quy djnh tai Khoân 1 Diu 52, Khoãn 1 Diêu 57, Diêu 58, Khoãn 3 
Diêu 62 Lutt Dat dai thI can ctr dê giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên muc 
dIch sr ding dat là kê hoch str diing dat hang näm duqc c quan nba nithc có 
thãrn quyên phê duyt; Dr an chixa Co trong KHSD dat nàm 2019 cña thj xa 
Dn Bàn duçic UBND tinh phê duyt ti Quyêt djnh sO 424/QD-UBND ngày 
14/02/2019. Dçr an chu'a di.rçyc HDND tinh thông qua ti Nghj quyêt so 40/NQ-
HDND ngày 06/12/20 18 ye danh mvc  dir an thu hôi dat và chuyên miic dIch sr 
dyng dat 1iia, dat thng phOng ho, thng dc diing nãm 2019. 

- V diu kin không vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dt dai di vói tru&ng 
hGp dang su dyng dat do Nhà ni.rOc giao dat cho thuê dat dê thtrc hin dir an dâu tu 
khác: Kiêm tra t?i  Website cüa B Tài nguyen và Môi trumg và kiêm tra t1i S Tài 
nguyen và Môi tnr&ig tti thai diem thâm djnh thI Cong ty TNHH Dja ôc Ha An 
chira có vi phm quy djnh cña pháp 1ut dat dai. 

- Dánh giá v khã nàng sr dçing dAt dam báo hiu qua thông qua vic dánh 
giá ye nãng Içrc thirc hin dir an cüa chü dâu tu: Cong ty TNHH Dja ôc Ha An 
thçrc hin dir an vai tong von dâu tu là 152 t' dông vOi quy mô dâu tu 194.335 m2. 
Theo báo cáo tài chInh COng ty TNHH Dja ôc Ha An dã dixçyc Cong ty TNHH 
kiêm toán và tu van thuê Viêt Nam xác nhân tInh den thai diem 3 1/12/2018 có 
von chO sà hiru là 40,28 t' dông, chiêm 26,50% là dam bâo. Theo quy djnh tai 
Khoãn 2, Diêu 14, Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü thI 
vOn thtrc hin các dr an thuc sa hCru cüa Cong ty không thâp han 20% tong mirc 
On dãu ni dOi vâi dy' an có quy rnO sCr dyng dâtdwi 20 héc ta, nguôn von sa hthi 

cüa COng ty darn báo kin han 20% tOng mirc dâu tu các dir an theo quy djnh. D 
nghj COng ty TNHH Dja ôc Ha An can xác djnh và chi:mg minh nguôn von sâ 
hCru cüa Cong ty dê dam báo thirc hin dir an theo quy djnh. 

- Nêu duc UBND tinh ch.p thun chü truang dAu tu, thI ngun vn cUa 
ChLJ dãu ni dam bäo theo quy djnh ti Khoán 2, Diêu 14, Nghj djnh so 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü. Chü dâu tu dir an phái hoàn 
thãnh vic dâu tu xây dirng kêt câu h tang gôm các cong trinh djch vu, cong 
trInh h tang k thut, h tang xã hi theo quy hoch chi tiêt xay dgrng 1/500 dã 
du'çic phê duyt; dam báo kêt nOi vi h thông h tang chung cüa khu virc truâc 
khi thuc hiên viêc chuyên nhuo'ng quyên six dung dat cho nguai dan tu xây dung 
nhã ó'; darn bào cung cap các dich vy thiêt yêu gOrn cap din, cap nuâc, thoát 
nu'âc, thu gorn rác thai và các yêu cãu khác theo quydjnh Pháp 1ut. 

2. Vê môi tru*ng 
Dir an dAu tu xây dirng Khu do thj An Nam t?i  Do thj mai Din Nam - Din 

Ngpc, thi xâ Diên Bàn, tmnh Quàng Nam vói tong din tIch 194.335 m2, trong do 
6.612 rn2  dat cOng trInh cOng cong, 84.672 m2  dat nhâ a lien kê, 19.644 rn2  dat 
nhã biêt thu, 14.234 rn2  dat cay xanh, 69.173 m2  dat h tang k9 thut. D nghj 
Chü dãu Ui can cir theo quy djnh ti Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü s1ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy 
djnh chi tiêt, hi.thng dan thi hânh Lut Bão v MOi truang dê lap ho sa môi 
trirang trmnh cap có tham quyên thâm djnh, phê duyt theo dung quy djnh. 



Kmnh dé ngh Sà Xây dirng nghién ciru tong hop, can cir theo các quy djnh 
hién hânh tham rnuu LJBND tinh xem xét, quyét djnh./. 

!Voi n/i in: 
- Nhu irén: 
- UL3ND TX. Din Bàn (Ph/hp) 
- Luu: VT, CCQLDD. 
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ut glN nuAN pAx
riNu euANc NAM

so.l-l&(reD'uBND

phG duyQt euy ho4ch t6,qr'Jf;lilflt ti6t sft duns oat ltrsool
Khu d0 th! LAM t4i D0 th! moi DiQn Nam - DiQn Ngg.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIAVTET NAM
DOc l0p - TU do- Hanh Ph[c

Qudng Nam, nsdyj|thdng 6 ndm 2017

l4p, thAm dinh, ph6 duyQt vd qu6n ly quy hogch d0 thi;

Can cu Quytit dinh s6 3695IQD-UBND ngay 24181200

ph6 duyQt quy ho4ch T6ng mflt b6ng chi ti6t st dpng det U200
Nam - DiQn Ngs. (Giai doan II);

u* nlN NHAN uAn riNs QUANG NAM

Cdn cri LuQt Td chfc chinh quydn dia phuong ngey ltr.bl}}ll;
CEn cri Lu0t Quy hoach dO thi ngdy l7l6l2QQ9;

Cdn cri LuQt X6y dpg ngey 1816120141'

Cdn cu Nghi dinh s6 371}OIOAIE-CP ngey O7t4l2Q10 cira Chinh pht v6

3 cria UBND ti
0 D6 thi mdi Di

CEn cir Quy6t dinh sd 28461QD-UBND ngey 091812016 cua UBND tinh
t .^

v6 viQc giao chu d6u tu du 6n xdy dpg Khu d6 thi LAM tai D6 th! m6i DiQn
Nam - Eipn Ngq.;

. Xdt d€ ngh! cira C6ng ty TNHH B6t dQng sin Khoi Nguy€n t4i To trinh
s6 0212017/TTr-CTy,nglry 201612017 vO vigc thdm d!nh, ph6 duyQt Quy ho4ch
T6ng mpt bing chi titit su dpng d6t (l/500) Khu dd th! LAM tai Dd th! mdi DiQn
Nam - EiQn Ngqc;

Theo dA nghi cta Ban Quin lf Ph6t trirSn d6 thi m6i DiQn Nam - Dien
NgQ. tqi To trinh sO t++lftr-BQL ngiy 281612017,

auYfr D[NH:

Didu l. Phe duyQt Quy ho4ch T0ng m4t b6ng chi ti6t st dsng o6t (t/500)
Khu dO thi LAM tai D6 th! m6i DiQn Nam - Dien Ngqc; v6i c6c nQi dung chinh
nhu sau:

l. V! tri, ranh gidi lAp quy hopch

- Vi tri: T4i phuong Dien Nam Trung, th! xI DiQn Bdn.
- Ranh gi6i:
+ Phia D0ng: Gi6p song C6 Co;
+ Phia Tdy: Gi6p Khu d6 thi B6ch Det 4;
+ Phfa Nam: Gi6p Iftu d0 thi B6ch Thanh Vinh;
+ Phia B[c: Gi6p Khu d6 th! An Nam.
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2. Quy ho4ch su dpng d6t:

TOng diQn tich khu d6t Ep quy ho4ch 193.627m'. Cq c6u sir dung d6t nhu sau:

BA}IG CAN BANG DAT DAI

Thf
tu

Ky
hi0u Loei d6t

DiQn tich
(m')

rv le
(o/ol

I A D6t c6ng trinh cdng cQng 6.627 3,42

2 B
',

Dat 0 nhd li6n k€ 87.253 45,06

3 C D6t q nhd biOt thu 10.903 5,63

4 CX D6t cay xanh 2Q.e64 10,83

5 D6t tra tAng k! thupt 67.880 35,06

T6ng cQng 193.627 100,00

3. TO chric kh6ng gian vd ki6n truc canh quan

a) Quy dinh chung

- Ki6n truc cinh quan trong khu vyc phii hni hda, ddng thoi phii d6m b6o
ti6u chi chung cua D6 thi moi Dien Nam - DiQn Ngq. ld'1€nh - sAch - dep - s6nd';

- Ki6n ffirc c6c khOi cOng trinh hiQn d4i, hii hoa vi thdng thodng;
- Dgc theo c6c tuyi5n ducrng tr6ng cdy xanh b6ng m6t tr6n via hd;

- Trong c6c khdi c6ng trinh bti tri th6m cdy xanh Oe Oieu ti6t khf h0u
tpo c6nh quan cho khu vr,rc.

b) Quy dlnh ce th6

- oi5i voi cQng: MAt d0 xdy dyng tOi da 45%;
xdy dpng tOi ea 6i xdy dUng lui so vdi chi gidi duong d6 t6i
thi6u 10,0m

,.vol mat
' .:r._

chinh c6ng trinh, lui so vdi c6c ranh gioi con l4i tdi
thitiu 3,0m;

+()

c6nglrinh c6ng
03 tdng; chi gi

aoi

)
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l. ..-
I't' .

xdy dpg tOi da 0l tAng, cht y6u li c6c c6ng trinh ki6n truc nh6 phpc vy cho
ho4t dQng trong c6ng vi6n.

4. Quy ho4ch ha ting k! thu4t

COng ty TNHH B6t dQng sin IG0i Nguy6n (chu d6u tu) co tr6ch nhiem
ph6i trq,p vOi don vi tu v6n lfp hd so Quy ho4ch phAn ha tAng ky thuat cta dd 6n,
gui Ban QuAn lf Ph6t tri6n dO th! moi. Dien Nam - DiEn Nggc lpp pu tuc thAm
dinh, ph€ duygt theo dtng quy d!nh. Hd so giri Ban QuAn lf Ph6t tri6n d6 thi m6i
Dien Nam - Dien NgQ. ch4m ntr6t gO ngey ke t& ngey ban hanh Quyiit dinh nny.

Di6u 2.Td chric thyc hiQn

. 1. C6ng ty TNFIH B6t Agng sin Khoi Nguy6n c6 tr6ch nhiQm tri6n khai
ddu tu xdy dpg dU 6n Khu tl6 thi LAM theo dtng quy ho4ch clugc duyQt.

2.Ban QuAn lj Ph6t tri6n dO thi mdi Di_en Nam.- Dien Ngqc chti tri, ph6i
hqp vOi c6c So, Ban, ngirnh kitim tra, hu6rng d6n cht dAu tu thyc hiQn dAu tu x6y
dyng dU 6n theo dirng quy ho4ch dugc duyet vd tuAn thu c6c quy dlnh vA trinh ty
d6u tu xdy dyng co bin hien hinh cfra Nhi nudc.

Didu 3. Ch5nh VEn phong UBND tinh; Gi6m d5c cdc So: Xdy dr,rng, Tdi
nguy6n vd M6i trudrng, Giao th6ng vfln tii, C6ng Thuong, Kli hopch vir DAu tu,
Tii chinh; Trucrng Ban Quin l)? Ph6t tri6n d6 thi mdi DiQn Nam - Dien NgQc,

Chir tich UBND th! xd Diqn Bin, Chtr tlch UBND phucrng DiQn Nam Trung,
Gi6m d6c C6ng ty TNHH B6t dQng sin Khcvi Nguy6n, Thri trusngcbc don vi vir
c6 nhdn co li6n quan c6n cir Quy6t dinh thi hdnh.

Quytit dinh niy co hiQu luc k6 tu ngiry k!,.1.y-

TM. UV BAN NHAN PAN
KT. CHU TICH
PH6 CHU TICH

Noi nlt$.n:
- Nhu tli€u 3;
- CT, c6c PCT UBND tinh;
. CPVP;
- Luui VT, KTTH, KTN.
':i i::;Xi,fi],,X:;1,6:e 

t'h( ttx*' Pur'tnnh 
^hu

nh Toirn
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