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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến 

chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh 

 

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

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

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý 

kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư các 

trường hợp sau: Dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha và có số 

lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực không phải là đô thị; Dự án có quy mô 

sử dụng đất từ 10 ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu 

vực đô thị; Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng 

thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong các đồ 

án quy hoạch) của đô thị loại đặc biệt. 

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 

cho ý kiến trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 01 dự án khu đô thị 

tại thành phố Tam Kỳ và 14 dự án khu đô thị, khu dân cư tại Đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc (các dự án có diện tích trên 10 ha) là phù hợp theo quy định 

của Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy 

Ban Thường vụ Quốc hội (kèm theo danh mục dự án).  

1. Đối với dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2), phường 

Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ: 

Dự án với diện tích 29,2 ha, nằm trong khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc 

76,19 ha, đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. 

Dự án chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.  

Căn cứ theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 

thông qua việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án về địa điểm, quy 

mô, cơ cấu sử dụng đất dự án, tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành dự án, 

làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương 

đầu tư theo thẩm quyền, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị kiểu mẫu theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê 

duyệt.  

Sau khi được HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, 

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ 

đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức lựa chọn nhà đầu 

tư có năng lực thực sự thực hiện dự án.  

2. Đối với 14 dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc: 
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14 dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gồm có: 06 dự 

án thực hiện thủ tục đầu tư trong giai đoạn Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 

05/01/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế khu đô thị mới, nhưng chưa 

được quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (trong đó có nội dung giao 

chủ đầu tư); 08 dự án thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 

11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, đã được 

UBND tỉnh có quyết định giao chủ đầu tư. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức rà soát và báo cáo kết quả rà soát các thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 13/14 dự án đô thị (Báo cáo số 05/BC-

HĐND ngày 28/2/2020).  

Các dự án này, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi 

tiết 1/500. Trong đó, một số dự án đang tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo khớp nối 

với Quy hoạch điều chỉnh phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo Quyết định số 1253/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Tại thời điểm hiện nay, một số dự án đã 

triển khai thi công như: khu đô thị Mỹ Gia; khu đô thị số 9 mở rộng; khu đô thị 

7B mở rộng; khu đô thị Bách Thành Vinh; khu đô thị Bách Thành Vinh mở 

rộng. 

Theo ý kiến của các cơ quan chuyên môn1 cho thấy có những tồn tại, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án này, nhất là thủ tục 

lựa chọn chủ đầu tư, đầu tư xây dựng. Trong đó, việc áp dụng thực hiện Nghị 

định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 

05/5/2015) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư có những bất cập, khó triển khai thực hiện trong thực tế như: chưa 

quy định cụ thể về dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương 

mại cao; xác định đơn giá tiền sử dụng đất tại thời điểm đấu thầu (mâu thuẩn với 

pháp luật về đất đai); cách xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu m3.  

Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục 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 đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết (Báo cáo số 51-BC/BCS ngày 

20/3/2020); được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tại Công văn số 2690-

CV/TU ngày 24/3/2020. 

Thực trạng các dự án đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã kéo 

dài nhiều năm bị tác động bởi thay đổi các chính sách pháp luật, thị trường bất 

động sản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý, điều hành 

Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc… đã gây không ít khó khăn trong quá trình 

thực hiện thủ tục đầu tư. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 14 dự án 

về địa điểm, quy mô, cơ cấu sử dụng đất, dự kiến tổng mức đầu tư, tiến độ thời 

                                                 
1 Công văn số 334/SKHĐT-TĐDA ngày 11/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy trình thủ tục 

lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Báo cáo số 

64/BC-SXD ngày 06/3/2020 của Sở Xây dựng 
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gian hoàn thành dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thực hiện chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án, góp 

phần sớm hoàn thành các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo quy 

hoạch trong thời gian đến. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Sau khi HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban đề nghị 

UBND tỉnh một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo kiểm tra, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy 

định của pháp luật, thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo thẩm 

quyền. Trong đó, chú ý thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá năng lực nhà đầu 

tư, đảm bảo về năng lực thực sự để thực hiện dự án; hoàn chỉnh khớp nối quy 

hoạch chi tiết 1/500 của các dự án với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu 

(1/2000) các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phạm vi 

ranh giới, hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước mưa, nước thải, khớp nối hạ 

tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện hữu,…);  

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao trách nhiệm của các 

cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai... 

Trong đó, chú trọng công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án, huy động 

vốn; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án 

trái phép. 

 - Chỉ đạo chặt chẽ công tác thẩm định và định giá đất, đảm bảo phù hợp 

với giá thị trường, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản nghĩa vụ tài chính 

của dự án, không để thất thoát ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng 

quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành; kiên quyết xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

4. Về dự thảo Nghị quyết: Trên cơ sở nội dung thẩm tra, Ban đề nghị cơ 

quan chuyên môn xem xét bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn 

tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. Kính báo cáo HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

Nguyễn Đức 
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Phụ lục 

DANH MỤC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRÌNH HDNĐ TỈNH CHO Ý KIẾN CHẤP 

THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 (Kèm theo Báo cáo số    15   /BC-HĐND ngày  17   /4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh) 

TT Tên dự án Địa điểm 
Quy mô dự 

án 

1 
Khu đô thị kiểu mẫu Tây 

Bắc (giai đoạn 2) 

Phường Tân Thạnh, thành 

phố Tam Kỳ 
29,20 ha 

2 Khu đô thị Nam Ngọc 

Phường Điện Ngọc và 

phường Điện Nam Bắc, thị 

xã Điện Bàn 

10,05 ha 

3 Khu đô thị Mỹ Gia 
Phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn 
10,81 ha 

4 
Khu đô thị, dịch vụ du lịch 

ven sông Cổ Cò 

Phường Điện Ngọc và 

phường Điện Nam Bắc, thị 

xã Điện Bàn 

14 ha 

5 Khu đô thị số 7B mở rộng 
Phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn 
19,53 ha 

6 Khu đô thị số 9 mở rộng 
Phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn 
10,24 ha 

7 
Khu đô thị Bách Thành 

Vinh 

Phường Điện Nam Bắc và 

Điện Nam Trung, thị xã 

Điện Bàn 

12,87 ha 

8 
Khu đô thị Bách Thành 

Vinh mở rộng 

Phường Điện Nam Trung, 

thị xã Điện Bàn 
10,68 ha 

9 Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ 
Phường Điện Dương, thị xã 

Điện Bàn 
25,63 ha 

10 Khu đô thị LAM 
Phường Điện Nam Trung, 

thị xã Điện Bàn 
19,3 ha 

11 Khu đô thị An Nam 

Phường Điện Nam Bắc và 

phường Điện Nam Trung, 

thị xã Điện Bàn 

19,4 ha 

12 
Khu đô thị Smart City 

Quảng Nam 

Phường Điện Dương, thị xã 

Điện Bàn 
23,3 ha 

13 Khu đô thị Tân Khang 
Phường Điện Dương, thị xã 

Điện Bàn 
14,5 ha 

14 Khu đô thị Phúc Viên 
Phường Điện Dương, thị xã 

Điện Bàn 
20,7 ha 

15 
Khu đô thị Home Land 

Paradise Village 
Phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn 
27,96 ha 
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