
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2786  /TTr-UBND        Quảng Nam, ngày  25   tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An 

 

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 Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh phê 

duyệt và Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư 

dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), phường Thanh Hà, thành 

phố Hội An; 

Căn cứ Công văn số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư dọc 

tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), phường Thanh Hà, thành phố 

Hội An; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 01/TTr-Cty ngày 08/01/2020 của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 đề nghị điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày    

08/5/2020, UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất nội dung điều 

chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), phường Thanh Hà, 
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thành phố Hội An đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3331/UBND-

KTN ngày 22/6/2018; với các nội dung chính như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 6 về quy mô dự án: 

Đã chấp thuận  Điều chỉnh lần này 

Quy mô dự án: Tổng diện tích dự án: 

19,1 ha. 

Quy mô dự án:  

- Tổng diện tích dự án: 19,2 ha. 

- Phần đất thu hồi tạm để bố trí mái 

taluy: 1,29 ha. 

2. Điều chỉnh các nội dung liên quan đến diện tích sử dụng đất tại các 

khoản 9, 10, 11: 

Đã chấp thuận  Điều chỉnh lần này 

- Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ: 

Diện tích 40.528,5 m2. 
- Đất ở: Diện tích 31.339,2 m2. 

- Đất ở tái định cư và đất xây dựng 

nhà ở xã hội: Diện tích 14.119,7 m2. 

- Đất ở tái định cư: Diện tích 9.094,0 

m2. 

- Đất xây dựng nhà ở xã hội: Diện tích 

10.338,4 m2. 

- Đất công cộng dịch vụ: Diện tích 

20.804,0 m2; 

- Đất công cộng - văn hóa: Diện tích 

18.978,8 m2. 

- Đất cây xanh: Diện tích 22.802,1 

m2; 

- Đất cây xanh: Diện tích 25.818,0 

m2. 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 

Diện tích 93.063,1 m2. 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 

Diện tích 96.395,3 m2. 

3. Điều chỉnh khoản 15 về diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội:  

Đã chấp thuận  Điều chỉnh lần này 

Chủ đầu tư phối hợp với địa phương 

có phương án đầu tư nhà ở xã hội phù 

hợp theo quy định. 

Chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội theo quy định tại Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 

của Chính phủ về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội; các chính sách hỗ trợ 

của tỉnh; đảm bảo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành trên phần diện tích 

10.338,4 m2. 

4. Về tiến độ thực hiện dự án: Cho phép giãn tiến độ 24 tháng so với tiến 

độ đã được chấp thuận tại khoản 17 Công văn số 3331/UBND-KTN ngày 

22/6/2018 của UBND tỉnh. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 chịu trách 

nhiệm làm việc với Sở Xây dựng để ký bản phụ lục cam kết tiến độ trước khi 

thực hiện các bước tiếp theo và thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu 
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có) theo quy định. 

5. Bỏ các nội dung về trách nhiệm chủ đầu tư liên quan đến nhà ở xã hội 

tại khoản 10 và gạch đầu dòng “-” cuối của khoản 19 do đã bố trí quỹ đất nhà ở 

xã hội đủ 20% theo quy hoạch điều chỉnh, cụ thể: 

- Bỏ nội dung tại khoản 10: “Trong điều kiện Bộ Xây dựng chưa có văn 

bản trả lời Công văn số 700/SXD-QLHT ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng, 

UBND tỉnh thống nhất với cơ cấu các loại đất ở như trên; trường hợp khi Bộ 

Xây dựng có ý kiến trả lời không thống nhất kết hợp bổ sung nhà ở tái định cư 

thay thế nhà ở xã hội, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định về 

nhà ở xã hội theo cam kết tại Văn bản số 26/CV-Cty569 ngày 12/6/2018 và đề 

xuất của Sở Xây dựng tại khoản 4 mục I Báo cáo số 151/BC-SXD ngày 

14/6/2018.” 

- Bỏ nội dung tại gạch đầu dòng “-” cuối của khoản 19: “Trường hợp phải 

yêu cầu bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo ý kiến Bộ Xây dựng, Công 

ty có trách nhiệm đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu 

tư theo quy định.” 

6. Bổ sung nội dung về trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư tại khoản 19:  

- Chủ đầu tư thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế đô 

thị và ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nhà ở cho các lô đất có vị trí 

mặt tiền tiếp giáp trục đường Điện Biên Phủ trong phạm vi dự án theo quy 

hoạch được duyệt và quy định quản lý quy hoạch kèm theo (các lô đất thuộc các 

ô đất số: ODT2, ODT3). 

- Sau khi thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nhà ở được 

duyệt, ban hành, chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở hoặc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo thiết kế đô thị 

được duyệt.  

7. Bổ sung nội dung về trách nhiệm của UBND thành phố Hội An tại 

điểm b khoản 20:  

- Quản lý đối với trường hợp người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch, 

thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nhà ở (nếu có) đối với các lô 

đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng 

nhà ở. 

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 và các PCT UBND tỉnh; 

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

- UBND thành phố Hội An; 

- Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH. 
(F:\Tien Dong\Cong van\2020\TT Gui HDND xin y kien dieu chinh chap thuan CTDT KDC 

doc duong Dien Bien Phu noi dai (gd1), Thanh Ha, Hoi An.doc) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  

  
 

Huỳnh Khánh Toàn 
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    UBND TỈNH QUẢNG NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

    Số: 492 /SKHĐT-QHTH          Quảng Nam, ngày  31 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

\ 
 
     

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam 
 

 

 
 

Sở K   o c  v  Đ u t  n  n    c C ng v n số 316/SXD-QLHT ngày 

12/3/2020 của Sở Xây dựng tỉn  Quảng Nam về việc góp ý  iều c ỉn  c  p 

t u n c ủ tr  ng   u t  dự  n   u t   ây dựng n   ở K u dân c  dọc tuy n 

  ờng Điện Biên P ủ nối d i, p  ờng T an  H , t  n  p ố Hội An; 

Sau k i ng iên cứu    s   ề ng    iều c ỉn  c  p t u n c ủ tr  ng   u t  

dự  n n   ở K u dân c  dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i, p  ờng T an  

H , t  n  p ố Hội An kèm t eo Tờ trìn  số 01/TTr-Cty ngày 08/01/2020 của 

Công ty Cổ p  n Đ u t  v  Xây dựng 569. 

Sở K   o c  v  Đ u t  có ý ki n n   sau: 

1. Về c  sở p  p lý t ực  iện dự  n 

- C ng v n số 4360/UBND-KTN ngày 17/8/2017 của UBND tỉn  Quảng 

Nam về việc ng iên cứu,  ề  u t   u t  dự  n   u t   ây dựng n   ở K u dân c  

dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai  o n 1), p  ờng T an  H , t  nh 

p ố Hội An; 

- Quy t   n  số 3471/QĐ-UBND ng y 26/9/2017 của UBND tỉn  Quảng 

Nam về việc p ê duyệt Quy  o c  c i ti t  ây dựng (1/500) K u dân c  dọc 

tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai  o n 1), p  ờng T an  H , t  n  p ố 

Hội An;  

- C ng v n số 3331/UBND-KTN ng y 22/6/2018 của UBND tỉn  Quảng 

Nam về việc c  p t u n c ủ tr  ng   u t  dự  n   u t   ây dựng n   ở K u dân 

c  dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai  o n 1), p  ờng T an  H , 

t  n  p ố Hội An; 

- Quy t   n  số 32/QĐ-UBND ng y 06/01/2020 của UBND tỉn  Quảng 

Nam về việc p ê duyệt  iều c ỉn  cục bộ Quy  o c  c i ti t  ây dựng (1/500) 

K u dân c  dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai  o n 1), p  ờng T an  

H , t  n  p ố Hội An.  

2. Về tìn   ìn  triển k ai t ực  iện dự  n 

Dự  n K u dân c  dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai  o n 1), 

p  ờng T an  H , t  n  p ố Hội An  ã    c UBND tỉn  c  p t u n c ủ tr  ng 

V/v góp ý  iều c ỉn  c  p t u n c ủ 

tr  ng   u t  dự  n   u t   ây dựng n   ở 

K u dân c  dọc tuy n   ờng Điện Biên 

P ủ nối d i, p  ờng T an  H , t  n  p ố 

Hội An 
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  u t  t i C ng v n số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018; c ủ   u t  C ng ty cổ 

p  n Đ u t  v  Xây dựng 569; Quy m  dự  n 19,1 a; ngu n vốn   u t : N     u 

t  bỏ vốn   u t  v  tổ c ức t ực  iện n iệm vụ c ủ   u t  t eo quy   n ; t ời 

gian t ực  iện dự  n: Quý II/2018 - Quý IV/2018 t ực  iện c c t ủ tục   u t   ây 

dựng; Quý IV/2018 - Quý IV/2019 t i c ng  ây dựng; Quý I/2020 - n m 2021 

k ai t  c dự  n;  

T eo b o c o số 13/BC-Cty ng y 16/3/2020 của c ủ   u t  t ì dự  n   n 

nay c  bản  ã  o n t  n  c c t ủ tục   u t   ây dựng n  : Sở Xây dựng  ã t ẩm 

  n  t i t k  c  sở t i v n bản số 24/SXD-QLHT ngày 09/01/2019, c ủ   u t   ã 

p ê duyệt dự  n t i Quy t   n  số 16/QĐ-HĐQT ng y 17/4/2019, UBND thành 

p ố Hội An  ã có t  ng b o t u   i   t c c   t 1,2,3,4 và  ã p ê duyệt p   ng 

án b i t  ờng  ỗ tr  v  GPMB t i các Quy t   n  số 1374/QĐ-UBND ngày 

07/8/2019; số 2698/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 v  c ủ   u t   ã c i trả tiền b i 

t  ờng; Ban quản lý dự  n v  quỹ   t Hội An  ã b n giao mặt bằng c o c ủ   u 

t  11,1 a/19,1 a. Tuy n iên, trong qu  trìn  triển k ai t ực  iện việc l p, t ẩm 

  n     s  t i t k  bản vẽ t i c ng có sự t ay  ổi v  bổ sung một số nội dung n   

giải p  p taluy, c c k u c ức n ng,…c c nội dung n y  ã    c Sở Xây dựng  ề 

ng   t i V n bản số 1032/SXD-QLHT ngày 04/7/2019, do  ó dẫn   n p ải  iều 

c ỉn  cục bộ quy  o c  c i ti t về c  c u sử dụng   t, tổ c ức c c k u c ức n ng 

và  ã    c UBND tỉn  p ê duyệt  iều c ỉn  cục bộ quy  o c  t i Quy t   n  số 

32/QĐ-UBND ngày 06/01/2020. 

3. Về một số nội dung liên quan   n dự  n 

- Để  ảm bảo t ực  iện dự  n t eo quy   n  p  p lu t  iện   n  v  triển 

khai t ực  iện dự  n theo c c nội dung  iều c ỉn  cục bộ quy  o c   ã    c 

UBND tỉn  p ê duyệt. Kín   ề ng   Sở Xây dựng t am m u UBND tỉn  b o c o 

Ban T  ờng vụ Tỉn  ủy  em  ét, c o ý ki n t eo nội dung quy c   l m việc số 

09-QC/TU ngày 01/8/2019; ý ki n của T  ờng trực Hội   ng n ân dân tỉn  về 

 iều c ỉn  một số nội dung c  p t u n c ủ tr  ng   u t   ã    c UBND tỉn  

c  p t u n t i C ng v n số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018,  ảm bảo  iều 

c ỉn , bổ sung c c nội dung  ã    c UBND tỉn  p ê duyệt t i Quy t   n  số 

32/QĐ-UBND ng y 06/01/2020 về p ê duyệt  iều c ỉn  cục bộ quy  o c  c i 

ti t  ây dựng (1/500) K u dân c  dọc tuy n   ờng Điện Biên P ủ nối d i (giai 

 o n 1), p  ờng T an  H , t  n  p ố Hội An; 

- Về gia   n ti n  ộ t ực  iện dự  n: Xét t  y c ủ   u t   ã tíc  cực triển 

k ai dự  n, tuy n iên trong qu  trìn  triển k ai do y u tố k  c  quan p ải  iều 

c ỉn  cục bộ quy  o c  dẫn   n việc triển k ai t ực  iện dự  n c  m   n so với 

c c mốc ti n  ộ  ã    c UBND tỉn  c  p t u n t i C ng v n số 3331/UBND-

KTN ngày 22/6/2018. Kín   ề ng   Sở Xây dựng t am m u UBND tỉn   em  ét 

giãn ti n  ộ t ực  iện dự  n  ảm bảo t eo quy   n  t i  iểm i K oản 1 Điều 64 

Lu t Đ t  ai 2013 v  quy   n  t i k oản 3, Điều 8 Quy   n    ớng dẫn t ực  iện 
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dự  n   u t   ây dựng n   ở trên   a b n tỉn  Quảng Nam ban   n  kèm t eo 

Quy t   n  số 2434/QĐ-UBND ng y 01/8/2019 của UBND tỉn ;   ng t ời, c n 

có c c mốc t ời gian t ực  iện c ng việc cụ t ể p ù   p ti n  ộ gia   n v  cam 

k t của c ủ   u t  về việc ti p tục t ực  iện dự án;  

- C ủ   u t  p ải ký p ụ lục cam k t ti n  ộ gia   n v  p ải nộp k oản 

tiền t  ng ứng với mức tiền sử dụng   t, tiền t uê   t  ối với t ời gian c  m ti n 

 ộ t ực  iện dự  n trong t ời gian gia   n; tíc  cực p ối   p với UBND t  n  

p ố Hội An  ể triển k ai t ực  iện giải p óng mặt bằng p  n   t t u   i 

12.989,8m2 bố trí taluy t m n ằm  ẩy n an  ti n  ộ dự  n v  có tr c  n iệm b n 

giao l i c o UBND t  n  p ố Hội An quản lý p  n   t taluy t m sau k i dự  n 

hoàn thành; 

 - Đề ng   Sở Xây dựng p ối   p với UBND t  n  p ố Hội An v  c c c  

quan liên quan kiểm tra gi m s t c  t l  ng, ti n  ộ t ực  iện dự  n v  tổ c ức 

ng iệm t u, b n giao k i dự  n  o n t  n  việc   u t   ây dựng k t c u    t ng 

  ng bộ g m c c c ng trìn  d c  vụ, c ng trìn     t ng kỹ t u t,    t ng  ã  ội 

t eo quy  o c     c duyệt;  ảm bảo k t nối với  ệ t ống    t ng kỹ t u t t eo 

quy  o c  tr ớc k i t ực  iện việc c uyển n   ng quyền sử dụng   t c o ng ời 

dân tự  ây dựng n   ở;  ảm bảo cung c p c c d c  vụ t i t y u g m c p  iện, c p 

n ớc, t o t n ớc, t u gom r c t ải, tr ớc k i t ực  iện việc c uyển n   ng 

quyền sử dụng   t t eo quy   n  t i Điều 41, Ng     n  43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của C ín  p ủ;   ng t ời t ực  iện  úng c c quy   n  của Lu t Đ t 

 ai, Lu t Xây dựng, Lu t Đ  t  , Lu t N   ở, Lu t Đ u t , Lu t Kin  doan  b t 

 ộng sản, Lu t M i tr ờng v  c c Ng     n , T  ng t    ớng dẫn có liên quan. 

Kín   ề ng   Sở Xây dựng tổng   p, b o c o UBND tỉn ./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 

- N   trên; 
- UBD tỉn  (B/c);      
- BGĐ;  

- L u VT, QHTH. 

 

 

 

   Đặng Phong 
 



UBND TINH QUANG NAM 
S TAI CHINH 

S: Y4 /STC.-DT 

V/v diu ehinh chip thun chü 
tnwng dâu ti.r dr an xây drng 
nhà ô Khu dan cu doe tuyen 
diràng Din Biên Phü nôi dài 
(giai don 1), phumg ThanE 
Ha, thành phô Hi An 

CONG bA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phñc 

QuángNam, ngày j tháng nám 2020 

KInh güi: Sâ Xây dimg. 

Theo c1 nghj cüa Sâ Xay dimg ti Cong van s 316/SXD-QLHT ngày 
12/3/2020 ye vic gop diiêu chi'nh chap thun chü trung du tu dir an xay 
dimg nba Khu dan cu dcc tuyên du&ng Din Biên Phü noi dài (giai don 1), 
phuô'ng Thanh H, thành phô Hi An; S& Tài chInh có kin nhu sau: 

Du an nêu trên dã dLr Ye UBND tinh chp thun chñ trtlong du tu ti Cong 
van so 333 1/UBND-KTN ngày 22/6/20 18. 

Vra qua, UBND tinh diâ phê duyt diu chinh ciic b Quy hoch chi tit xay 
dmg (t l 1/500) tai Quyêt dnh so 32/QD-UBND ngày 06/01/2020, ni dung 
cot 161 là diêu chinh c câu sfr ding dt ('ddi cong cong  - djch vy 20.804m2  
chuyên thành dat cOng cong - van hóa 18.978,8rn2, dat ó' tui' 54.648,2m2  và 
khOng có dat nhà c xâ hói, giám con 50. 771,6m2  trong do bô trI 10.3368,4in2  
lam dat nhà O xä hôi; tang dat cay xanh và da't giao thông, ha tang k thuát, bO 
sung dat bô trI taluy tçim). 

- Khi thay di cc cu si.r diing dt, sê dn dn thay di chi phI d&u tu/tng 
niirc du tu và phucmg an tài chInh cüa dr an. Nêu xét thây can thiêt phâi kiêm 
tra 1i tiêu chI dáp ü'ng diêu kin ye näng hrc tài chInh cüa nba dâu ttr theo khoân 
2 Diêu 14Nghj dlinh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cña ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diu cüa Luat Dat dai thI Sâ Xây dirng yêucau nhà 
dâu tu 1p lai  phuong an tài chInh cüa dir an, cung cap Báo cáo tài chinh gân 
nhât dã drnc kiêm toán dê xem xét. 

- Can cir quy hoch chi ti& diu chinh duçc duyêt, Si Tài chInh (Thithng 
trlrrc Hôi dong thâm djnh giá dat tinh) së tham gia thârn dijnh, xác djIIh nghTa vi 
tài chInh ye drât dai cüa dir an, trên cci s phucng an giá do S Tài nguyen và 
MOi tnIông xác lap. 

D nghj S Xây dirng nghiên c(ru, xir — 

No'i nhân: 
- Nlnr trén; 
- Luu: VT, ET. 
(DATvth,g 2O2O\)ki/ thu t,ang u'd, t, 
DVANNHA Odocx) 
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              UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 754/STNMT-QLĐĐ          Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

 
 

 

      

 
 

   Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam  
 
 

 

 Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 316/SXD-QLHT ngày 

12/3/2020 về việc góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà 

ở Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài tại phường thanh Hà, 

thành phố Hội An. Căn cứ quy định pháp luật và hồ sơ có liên quan, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài tại phường Thanh 

Hà, thành phố Hội An được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công 

văn số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018 với quy mô diện tích 19,1 ha, thời 

gian và tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2018 – Quý IV/2018 thực hiện các thủ 

tục đầu tư xây dựng; Quý IV/2018 – Quý IV/2019 thi công xây dựng; Quý 

I/2020 – năm 2021 khai thác dự án. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 

06/01/2020. 

Xét thấy dự án chậm tiến độ là do thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết 1/500 (Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2020) cho phù hợp với 

thực tế. Để thống nhất triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thống nhất đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư và giãn tiến độ thực hiện dự án 24 tháng theo đề nghị Công 

ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 569. 

2. Về điều kiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2020 

tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, UBND thành phố Hội An 

đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được Hội đồng thẩm định quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thẩm định tại Thông báo số 01/TB-HĐTĐ 

ngày 24/02/2020, UBND thành phố đang hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh phê 

duyệt.  

- Việc chuyển quyền sử dụng đất của dự án phải đảm bảo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. 
 

V/v góp ý điều chỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu dân cư dọc tuyến đường Điện 

Biên Phủ nối dài tại phường Thanh 

Hà, thành phố Hội An  
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 Kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu./. 

        

                 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND TP. Hội An;                                             

- Lưu: VT, CCQLĐĐ.    
D:\Lanh 2020\Gop y cac Nganh\ 

Gop y Dchinh CTĐT KDC ĐBPhu Hoi An\Cv chinh.doc 

     GIÁM ĐỐC 

       

 

 

 

  

     

     Trần Thanh Hà 
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 SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Quảng Nam, ngày 14  tháng 4  năm 2020 

 

PHIẾU TRÌNH 
 

         Họ tên người trình: Huỳnh Quang Lạnh 

        Chức vụ: Phòng Quy hoạch – CCQLĐĐ 

        Nội dung trình: Công văn V/v góp ý điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

xây dựng nhà ở Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài tại phường 

Thanh Hà, thành phố Hội An.  

 

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 nêu trên. 
    

         Kính trình Lãnh đạo xem xét, quyết định 
 

      Người trình 

 

 

 

 

       Huỳnh Quang Lạnh 

 

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO SỞ 
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 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng 







ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  32   /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Quảng Nam, ngày 06  tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) 

Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị 

và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2478-

CV/TU ngày 27/12/2019 của Tỉnh ủy; 

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư dọc tuyến đường 

Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), phường Thanh Hà, thành phố Hội An; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 tại Tờ trình 

số 53/TTr-CTy ngày 30/10/2019 và Báo cáo số 55/BC-CTy ngày 19/11/2019; 

UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 01/11/2019 về 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ 

lệ 1/500) Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định quy hoạch xây 

dựng số 48/ThĐ-SXD ngày 12/11/2019 và Báo cáo số 378/BC-SXD ngày 

02/12/2019, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 

1/500) Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1), 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An; với các nội dung chính như sau: 

1. Diện tích khu quy hoạch: Khoảng 19,2 ha. 

2. Cơ cấu sử dụng đất và tổ chức các khu chức năng  

- Bổ sung thêm đoạn tuyến đường phía Đông dài khoảng 32 m, diện tích 

646,3 m2. 

- Cập nhật tuyến kênh thuỷ lợi và chỉnh trang khu di tích Hậu Xá; theo 

đó, tổ chức lại các khu chức năng: Nhà điều hành ký hiệu DH1, di tích mả tổ 

ký hiệu DT1, quảng trường ký hiệu QT, cây xanh ký hiệu CX_B thành các 

khu chức năng: Di tích Hậu Xá ký hiệu VH-DT2, công cộng ký hiệu CC1, di 

tích mả tổ ký hiệu DT1, cây xanh ký hiệu CX_1, trạm xử lý nước thải ký hiệu 

NT, kênh thuỷ lợi và hành lang bảo vệ ký hiệu TL1, TL2. 

- Điều chỉnh một phần ô đất ở ký hiệu O-DV1 thành ô đất ở tái định cư 

ký hiệu O-TDC4.  

- Dịch chuyển tuyến đường giáp ranh giới phía Nam lên 9 m; theo đó, 

giảm chiều rộng ô đất ở ký hiệu O-DV3 từ 81 m còn 72 m (chiều dài các lô 

đất ở giảm từ 39 m, 40 m còn 35 m). Phần đất dịch chuyển điều chỉnh thành 

đất cây xanh và bãi đỗ xe. 

- Điều chỉnh các khu chức năng: Đất ở ký hiệu O-DV2, di tích ký hiệu 

DT2, cây xanh và một phần ô đất ở ký hiệu O-DV3 thành các khu chức năng: 

Nhà ở xã hội ký hiệu O-XH, di tích ký hiệu VH-DT3 và cây xanh ký hiệu CX-2. 

- Điều chỉnh giảm chiều dài các lô đất ở ký hiệu O-DV1 và O-DV4 từ 40 

m còn 35 m. Phần đất giảm điều chỉnh thành đất cây xanh ký hiệu CX-4, CX-5. 

- Điều chỉnh tên gọi đất ở kết hợp thương mại dịch vụ thành đất ở, ký 

hiệu ODT. 

Ngoài ra, xung quanh khu quy hoạch có xác định phần đất thu hồi để bố 

trí taluy tạm, diện tích khoảng 12.989,8 m2. 

Theo đó, Bảng cơ cấu sử dụng đất: 

Stt 

Quy hoạch đã duyệt tại Quyết định số 

3471/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 
Quy hoạch điều chỉnh 

Chức năng  

sử dụng đất 

Diện tích 

 (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chức năng  

sử dụng đất 

Diện tích  

(m2) 

 Tỷ lệ 

 (%) 

I KHU QUY HOẠCH 191.317,4  100 KHU QUY HOẠCH  191.963,7 100 

1 Đất công cộng - dịch vụ 20.804,0 10,9 
Đất công cộng - văn 

hóa 
18.978,8 9,9 

 - Trung tâm điều hành 4.627,7 2,5 - Công cộng 9.238,8   

 - Bảo tồn di tích mả tổ 1.000,0 0,5 
- Bảo tồn di tích mả 

tổ, Di chỉ hậu xá 
9.740,0   

 - Quảng trường 15.176,3 7,9       
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Stt 

Quy hoạch đã duyệt tại Quyết định số 

3471/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 
Quy hoạch điều chỉnh 

Chức năng  

sử dụng đất 

Diện tích 

 (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chức năng  

sử dụng đất 

Diện tích  

(m2) 

 Tỷ lệ 

 (%) 

2 Đất ở 54.648,2 28,6 Đất ở 50.771,6 26,5 

 - Đất ở tái định cư 7.105,0 3,7 - Đất ở tái định cư 9.094,0   

 
- Đất ở kết hợp thương 

mại dịch vụ 
47.543,2 24,9 - Đất ở 31.339,2   

       - Đất nhà ở xã hội 10.338,4   

3 Đất cây xanh 22.802,1 11,9 Đất cây xanh 25.818,0 13,4 

4 Đất giao thông, HTKT 93.063,1 48,6 
Đất giao thông, 

HTKT 
96.395,3 50,2 

 
      

- Trạm xử lý nước 

thải 
2.421,0   

        
- Kênh thủy lợi và 

hành lang bảo vệ 
1.532,2   

        
- Giao thông, 

mương sau nhà 
92.442,1   

II    

 PHẦN ĐẤT THU 

HỒI ĐỂ BỐ TRÍ 

TALUY TẠM  

12.989,8   

3. Quy định quản lý xây dựng: Điều chỉnh, bổ sung các nội dung 

- Tầng cao xây dựng nhà ở, tối đa 4 tầng.  

- Chiều cao tầng trệt nhà ở nếu có bố trí tầng lửng là 5,4 m. 

- Bổ sung nội dung quy định về vật liệu phủ mái nhà ở: Hệ mái lợp ngói 

có độ dốc từ 55% đến 60%. Đối với các khu dân cư chỉnh trang và tái định cư, 

cho phép lợp tôn với độ dốc mái từ 30% đến 60%. Diện tích phủ mái tối thiểu 

70% so với diện tích sàn mái. 

- Bổ sung nội dung quy định về tầng áp mái có chiều cao tường bao 

ngoài nhỏ hơn 0,5 m. 

- Chỉ giới xây dựng: 

+ Nhà ở: Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 5,0 m 

(tính từ giọt nước mái, hiên của công trình); khoảng lùi biên tối thiểu 1,0 m; 

đối với lô đất có vị trí 2 mặt tiền đường (góc ngã ba, ngã tư) áp dụng chỉ giới 

xây dựng phía mặt tiền chính của lô đất (lấy theo cạnh ngắn của lô đất) lùi tối 

thiểu 5,0 m so với chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phía mặt tiền còn lại 

của lô đất lùi tối thiểu 3,0 m so với chỉ giới đường đỏ và không áp dụng 

khoảng lùi biên cạnh dài còn lại của lô đất. 

+ Nhà ở tái định cư: Quy định lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 1,5 m. 

+ Khu công trình công cộng: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 

tối thiểu 5,0 m, khoảng lùi biên tối thiểu 3,0 m. Xung quanh có sân chơi, 

vườn hoa tiểu cảnh đảm bảo cảnh quan môi trường. 
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4. Hạ tầng kỹ thuật 

- Dịch chuyển nút giao thông G18 đến nút G19 và bỏ đoạn tuyến từ nút 

G17 đến G19. 

- Tịnh tiến tuyến đường từ nút G4 đến G5 về phía Bắc khoảng 9 m, bố trí 

các bãi đỗ xe kết hợp trên tuyến đường này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với UBND thành phố Hội tổ chức cắm mốc và công bố các 

nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân liên 

quan biết, theo dõi và thực hiện. 

- Rà soát các hồ sơ pháp lý dự án, phối hợp với UBND thành phố Hội 

An và các Sở, ngành liên quan của tỉnh để điều chỉnh các pháp lý dự án đảm 

bảo phù hợp theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Trong đó lưu ý: 

+ Phối hợp với UBND thành phố Hội An và các Sở, ngành liên quan báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết về thời gian và tiến độ thực hiện dự 

án tại Công văn số 3331/UBND-KTN ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh; 

+ Phối hợp với UBND thành phố Hội An xác lập và thống nhất cụ thể 

phương án phân lô tái định cư phù hợp theo phương án đền bù, giải phóng 

mặt bằng được duyệt; 

+ Phối hợp với UBND thành phố Hội An để thống nhất cụ thể chức 

năng khu công cộng CC1 và quảng trường trong khu cây xanh CX_1 trong 

quá trình điều chỉnh thiết kế dự án trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định. 

- Phối hợp với UBND thành phố Hội An thực hiện công tác thu hồi đất 

đối với phần đất để bố trí taluy tạm xung quanh ranh giới khu quy hoạch; sau 

khi hoàn thành dự án, bàn giao UBND thành phố Hội An quản lý.   

- Xây dựng phương án thu tiền sử dung đất theo quy hoạch điều chỉnh 

được duyệt gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, phối hợp với UBND 

thành phố Hội An và Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An 

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) 

Khu công viên văn hoá đa chức năng thành phố Hội An theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 26/9/2017. 

- Phối hợp, theo dõi và hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng 569 rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý dự án đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch điều chỉnh được duyệt. 

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 xác lập, lấy ý 

kiến về phương án phân lô tái định cư; kiểm tra, thống nhất về phương án 
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phân lô làm cơ sở thực hiện công tác bố trí tái định cư. 

- Thực hiện các nội dung theo Công văn số 1350/SVHTTDL-QLVH 

ngày 24/10/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó, phối hợp 

với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ đối với 02 di tích Hậu Xá 1 và Hậu Xá 2. 

- Thực hiện công tác quản lý đối với phần đất thu hồi để bố trí taluy tạm. 

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chịu trách nhiệm theo 

dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 xây dựng phương 

án thu tiền sử dung đất theo quy hoạch điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt 

theo đúng quy định. 

4. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 rà soát, hoàn chỉnh các hồ 

sơ, thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng dự án theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 

Quyết định số 3471/QĐ- UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh không thuộc 

phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận 

tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Giám 

đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 và thủ trưởng các đơn vị, cá 

nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, KTTH, TH, NC (BCSĐ), KTN. 
(F:\Tien Dong\Quyet dinh\2020\PD Dc cuc bo QHCT Khu dan cu 2 ben duong DBP noi dai 
(giai doan 1), Thanh Ha, Hoi An.doc)                                                                                                                                       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
 



UBND TiNH QUANG NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S€% XAY DuNG Bôc 1p - Tir do - Hmnh phüc 

      

S: a,O /TTr-SXD Quáng Nam, ngày  0  Vhángcfnam 2020 

T% TRINH 
A • A A A A Be ngh theu chinh, bo sung chap thuin chu trwrng dau tu' dir an dan tu' 

xây dirng nhà ô': Khu dan cir dcc tuyên du*ng Bin Biên Phü nôi dài (giai 
doin 1), phtrng Thanh Ha, thãnh phô Hi An 

KInh gi:ri: UBND tinh Quáng Nam 

S& Xây drng nhn h so' d nghj diu chinh ch.p thun chü truong du tu 
dir an du tu xây dirng nhà a: Khu dan cu d9c tuyn duè'ng Din Biên Phü ni 
dài, phu&ng Thanh Ha, thành ph Hi An cüa Cong ty C phn Du tu vâ Xây 
dirng 569 ti T? trInh s 01/TTr-Cty ngày 08/01/2020. 

Can cü Lut Nhà a s 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Lut Kinh doanh 
bt dng san s 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cü Nghj dnh s 99/2015/ND-CP ngây 20/10/20 15 cüa ChInh phU quy 
djnh chi tit và huang dn thi hành Lut Nhà a; Ngh djnh 43/2014/ND-CP ngây 
15/5/20 14 hithng dn thi hành Lut Dt dai; 

Can ci'r van ban s 4360/UBND-KTN ngày 17/8/20 17 cüa UBND tinh 
Quãng Nam v vic nghiên ciru, d xut du tu dir an du tu xây dirng nhà ô' khu 
dan cu dc tuyn dumg Din Biên Phü ni dài (giai do?n 1), phuang Thanh Ha, 
thành ph Hi An; 

Can CU Quyt djnh s 347 1/QD-UBND ngày 26/09/20 17 cUa UBND tinh 
Quãng Nam v vic phê duyt quy hoach  chi tit xây dirng (ti' 1 1/5 00) Khu dan 
cu d9c tuyn du?mg Din Biên Phü ni dâi (giai don 1), phuang Thanh Ha, 
thành ph Hti An; 

Can ci'r Cong van s 333 1/UBND-KTN ngày 22/6/20 18 cüa UBND tinh 
chp thun chU truang du tix dir an du tu xây dirng nhà a khu dan cu dpc tuyn 
duàng Din Biên PhU ni dài (giai dotn 1), phuang Thanh H, thành ph Hi 
An; 

Can cU kin cUa Thuing trirc Tinh üy ti Cong van s 2478-CV/TU ngày 
27/12/20 19 cüa Tinh ui'; 

Can cU Quyt djnh s 32/QD-UBND ngày 06/01/2020 cüa UBND tinh 
Quâng Nam v vic phê duyt diu chinh CIIC b quy hotch chi tit xây drng (t 
1 1/500) Khu dan cu d9C tuyên duông Din Biên Phü ni dài (giai dotn 1), 
phuing Thanh Ha, thành ph Hi An; 

SâXdy dyng tinh Quáng Nam. Tel: 0235.3.852971; Fax. 0235.3.852712 
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Trên co sâ gop cüa Si Tài chInh, S& K hoach và Du tu, Si Tài nguyen 
và Môi tru&ng và UBNID thânh phô Hi An, 

Si Xây drng th chirc thm dnh và báo cáo kt qua th.m djnh ni dung 
diu chinh ch.p thun chü truo'ng du tu dir an du tu xay dirng nhà : Khu dan 
cii dcc tuyn dumg Din Biên Phü ni dài (giai domn 1), phuing Thanh Ha, 
thành ph Hi An cüa Cong ty C phân Du tu và Xây dirng 569, vói các ni 
dung nhu sau: 

I. T!NH HINH THVC HItN DV AN 
D%r an khu dan cii dcc tuyn diing Din Biên Phü nôi dài (giai doan 1), 

phii&ng Thanh H, thành ph Hi An duçc UBND tinh chp thun du tu tai 
Cong van s 333 1/UBND-KTN ngày 22/6/2018. 

Dn nay, dir an dà thrc hin ducic các thu tc dAu tu: thm djnh thit k co 
so', phê duyt dir an du ti.r, thu hi dt, phé duyt phuong an dn bO giái phóng 
mt bang. Trong qua tInh ltp, thm djnh h sc thit k bàn ye thi cong có thay 
di mt s ni dung nhu (giái pháp taluy, các khu chüc näng,..); chü du tu dã 
1p lai  d an quy ho.ch diu chinh và dugc Thuo'ng trirc Tinh üy có kin thng 
nht tai  Cong van s 2478-CV/TU ngày 27/12/20 19, UBND tinh dã phê duyt 
diu chinh tai  Quyt djnh s 32/QD-UBNID ngày 06/01/2020. 

D có co so' chü du tu hoàn thin h so, thu tic dam bâo phü hop quy 
hotch diu chinh và b sung mt s ni dung d phi hop quy djnh, So' Xây 
dirng kInh d nghj UBND tinh xem xét, diu chinh, b sung ni dung chp thun 
chü tnuong du tu. 

II. 'V MEN cAc NGANH LIEN QUAN 
Trên co so' d nghj cüa Cong ty, So' Xây dirng có van bàn go'i ly kin 

các ngành lien quan. 

- So' Tài chInh tai  Cong van s 684/STC-DT ngày 17/3/2020 ' kiên ye: 
tnuo'ng hgp cânthiêt xem xét kiêm tra 'ai  nãng lrc nhà dâu tu dáp o'ng yêu câu 
tui Khoân 2, Diêu 14, Nghj djnh 43/2014/ND-CP. 

' kin giái trInh: vn cho' so' ho'u cüa Cong ty duçc kim toán dn 
29/02/2020 là 51,68 t dông, von chü so' hU'u dam bâo? 20% theo quy djnh. 

- So' Tài nguyen và Môi tnuo'ng tii Cong van so 754/STNMT-QLDD ngày 
17/4/2020 kiên ye: dir an chtm triên khai là do diêu chinh quy hoach, So' Tài 
nguyen và Môi tnuo'ng thông nhât gia han  tien d 24 tháng theo dê nghj cüa 
Cong ty; vic chuyén quyên so' ding dat phãi theo dung quy djnh tai  Nghj djnh 
43/2014/ND-CP. 

- So' K hoach  và Du tu tii Cong van s 492/SKHDT-QHTH ngày 
31/3/2020 kiên ye: thông nhât vic gia htn tiên d và can có các moe tho'i gian 
tiên do cu the phu hop, chu dâu tu ky phu luc cam kêt tiên do gia han va nôp 
khoàn tiên tiiang irng vo'i mo'c tien so' ding dat, tien thue dat dôi vâi tho'i gian 
chm tiên d trong th&i gian gia han;  tham mu'u UBND tinh báo cáo Ban 
Thu&ng vii Tinh üy và HDND tinh. 
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kin giài trInh: v cam kt tin d gia han  và np khoãn tin tuang üng: 
Cong ty Co trách nhim th?c hin k giãn tiên d gia han  truc khi th?c hin các 
buàc tiêp theo và thirc hin các nghia vil tài chInh phát sinh (neu co) theo quy 
djnh tai Quyt djnh so 3352/QD-UBND ngày 22/10/20 19 cUa UBNID tinh; giãn 
tiên d 24 tháng so vOi tiên d dä duçc chap thun. 

- UBND thành ph Hi An tai  Cong van so 355/UBND ngày 14/02/2020 
kiên ye: thông nhât dê xuât cüa Cong ty gia han  tiên d 24 tháng; dôi vth phân 

din tIch taluy tam,  Cong ty 1p thU ti1c däng k kê hoach sU diing dat. 

' kin giãi trInh: Cong ty phi hcp vi dja phucing 1p thU tijc dang k k 
hoach sU diing dat theo quy djnh sau khi dugc chap thun chU trixang dâu tu. 

III. NO! DUNG BIEU CHINH, BO SUNG 

1. Diu chinh, b sung khoâng 6 v quy mô d an: 

Ba chap thun Din tIch 
(ha) 

Biu chinh lan nay Din tIch 
(ha) 

Quy mô dr an 19,1 Quy mô dir an 19,2 

Phn dt thu hi Taluy 
tam 

1,29 

2. Diu chinh khoân 9, 10, 11 v chi tiêu sU dung dAt: 

Ba chp thun Biêu chinh lan nay Ghi chU 
(tang/giãm) 

Nçn dung Diên 
tIch m2) 

. 
NQI dung 

Diên 
tIch dm2) 

Dt cong cng-djch 
vu 

20.804,0 - fMt cong cng-vãn 
hOa 

18.978,8 -1.825,2 

- Dt i 54.648,2 - Dat a 50.77 1,6 -3.879,6 
+ Dt r kt hçp 
TMDV 

40.528,5 + Dat ô tái djnh cu 9.094,0 

+ Dt TDC va dAt 
nhà a xã hôi 

14.119,7 +Dtâ 31.339,2 

+ Dat nhà a xä hi 10.33 8,4 
- Dat cay xanh 22.802,1 - Dt cay xanh 25.818,0 +3.016 
- fMt giao thông, ha 
tang k thutt 

93.063,1 -' Dat giao thông, ha 
tang k thut 

96.395,3 +3.334,2 

3. Diêu chinh khoán 15 ye din tIch dat xây dirng nhà xã hi: ChU dâu 
tu dâu tu xây drng nhà a xã hi theo quy djnh tai  Nghj djnh so 100/201 5/ND-
CP và các chInh sách h trçl cUa tinh; dam bâo quy chuân, tiêu chuân hin hành 
trên phân din tIch 10.33 8,4m2. 

4. Diu chinh khoãng 17 v thi gian và tin d thrc hin dir an: giAn tin 
d 24 tháng so vâi tiên d dã du9rc chap thun. 

5. BO ni dung v trách nhim chU dAu tu lien quan dn nhà xâ hi tai 
Khoãn 10; gch dâu dông cuôi cUa Khoãn 19 (1 do dã bô trI qu5 dat nhà a xa 

hi dU 20% theo quy hoach  diêu chinh): 

- Tai khoân 10: "Trong diu kiçn B5 Xáy dg chu'a có van ban trá 1ô'i 
SâXãy dyng tinh QuangNam. Tel: 0235.3.852971: Fax: 0235.3.852712 Trang 
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Cong van sd 700/SXD-QLHT ngày 06/6/2018 cia Sà Xdy d4tng. . . ngày 
14/6/2018" 

- Tii gich dâu dông cui cüa Khoán 19: "Tru'O'ng hcrp... theo quy d/nh". 
6. B6 sung ni dung v trách nhim chü du tu: Chü du tu thirc hin thñ 

tiic lap, trInh thâm djnh, phê duyt thiêt ké do thj và ban hânh quy ché quân l 
kin trñc do thj cho các lô dat có vj trI mitt tiên tiêp giáp trlric dung Din Biên 
Phü trong phm vi dir an theo quy hoach thrçic duyt và quy djnh quân 1 quy 
hoach kern theo (cu the là các lô dat thuc các 0 dat so: ODT2, ODT3). 

Sau khi thit k do thj và quy ch quân 1 kin trüc nhà a duçyc duyt và 
ban hành, chü du tu trirc tip dâu tu xây dirng nhà a hoc chuyên nhu'cing cho 
nguai dan tir xây d%rng nhà i theo thiêt kê do thj duçc duyt. UBND thành phô 
Hi An chju trách thim quàn l dôi vai truèng hçp nguai dan xây dirng nhà & 
theo quy hotch, thiêt kê do thj và quy chê quãn 1 kiên trüc nhà & (nêu co) dôi 
vâi các lô dt duçc phép chuyên quyên sü diing dat cho ngu&i dan tir xây dçrng 
nba a. 

D an Quy hoch chi tit xây dirng 1/5 00 diu chinh duçc Thu&ng trirc 
Tinh üy có kiên thông nhât ti Cong van so 2478-CV/TU ngày 27/12/20 19, 
UBND tinh dä phê duyt diêu chinh tti Quyêt djnh so 32/QD-UBND ngày 
06/01/2020; dir an nay có quy rnO trên lOha ti do thj, kInh dê ngh UBND tinh 
xin kiên cap thârn quyên tru&c khi diêu chinh chap thun chü trucing dâu tu. 

Dng th&i, yêu cu Chü d.0 tu trin khai thirc hin dir an theo dung quy 
hoach duqc duyt, van bàn diu chinh chp thutn chü truGng du tu; thirc hin 
huy dng van; quãn l cht krçing Cong trInh; nghim thu bàn giao và các pháp 
1 lien quan theo dung quy djnh pháp 1ut hin hành; k phii 1iic cam k& giãn 
tin d trirâc khi thirc hin các bu&c tip theo và thirc hin các nghia vi tài 
chInh phát sinh (nu co) theo quy djnh ti Quyt dnh s 3352/QD-UBND ngày 
22/10/2019 cUa UBND tinh. 

Các ni dung khác tai  van bàn s 333 1/UBND-KTN ngày 22/6/2018 cüa 
UBND tinh chap thun chü trixang dâu tu cir an không thuc phm vi diêu chinh 
lan nay vn hiêu 1irc thi hành./. 

Ncr! nhân: 
- UBND tinh; 
- Các Sex: KH&DT, TN&MT, 
Tài chInh (p/hqp); 

- UBND tp Hi An (p/hçip); 
- Cty Cp DT&XD 569 (d bitt). 
- Lu'u: Vt, QLHT,Kh7. 
(E:KHUONGCHAP THUAN DAU TU\45. KDC dQc Iuyën 
DBP ndi dài-569Wiêu chinh CTDT-KDC DBPT& trInh 
thárn d/nh diéu chinh CTDT-569.doc) 
0 0 0 0 0 
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