
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH PHU YEN Doe Jp - Tij do - Hnh phüc 

S: 55i/UBND-DTXD Pith Yen, ngày 05 tháng 10 nám 2020 

V/v diu chinh chrc näng sCr 
diing dat và chap thun chü 
tnrong dâu tu dir an Khu nha ô 
hn hcp cao cap tai  296 Trân 
Hung Do, phithng 6, thành phô 
Tuy Hôa 

KInhgi'ri: 
- Các sâ: Tài chInh, Xây drng, Kê hoch và Dâu tu, 
Tãi nguyen và Môi tnr?Yng; 

- UBND thânh phô Tuy Hôa. 

Can cü Lut Dt dai näm 2013; 

Can cü Luât Nhà a näm 2014; 

Can cü Lut Kinh doanh bt dng san näm 2014; 

Can cir Lut Dâu giá tài san nãm 2016; 

Can cir các Nghj djnh cüa ChInh phü: S 43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 ye quy djnh chi tiêt và huang dan thi hành rnt so diêu cüa Lust Dat 
dai; so 01/2017/ND-CF ngày 06/01/2017 ye si1a dôi, bô sung mt so nghj djnh 
quy djnh chi tiêtthi hành Lut Dat dai; so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 ye 
quy djnh chi tiêt và hi.thng dn thi hành mt sO Diêu cüa Lut Nhà a; so 
62/2017/NfJ-CP ngày 16/5/2017 ye quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp 
thi hành Lut Dâu giá tài san; 

Can cir Cong van so 15211B-UBND ngày 29/4/2020 cüa UBND tinh ye 
vic thOa thu.n thông so quy hoach xây durng ti khu dat Trung tam K thut 
Tong hcTp - Hithng nghip tinh; 

Theo d nghj cüa S Xây dimg (tai Th trinh s 115/TTr-SXD ngày 
30/9/2020) ye vic diêu chinh chüc nàng sir ding dat va chap thun chü trwmg 
dâu tix dir an Khu nhà 0 hn hqp cao cap t?i  296 Trân Hung Do, phi.thng 6, 
thánh phô Tuy Hôa; 

UBND tinh chp thun diu chinh cht'rc näng sir ditng dt va chip thun 
chU trucmg dâu ttx dir an Khu nhà & hon hçp cao cap ti 296 Trân Hi.mg Do, 
phii&ng 6, thành phô Tuy Hôa, vài các ni dung nhu sau: 

!. DIEU CHINH MQT sO NQI DUNG TA! THÔNG BAO sO 152/TB-
UBND NGAY 29/4/2020 CUA UBND T!NH: 

Theo Thông báo S 152/TBUBND 
ngày 29/4/2020 cüa UBND tinh 

Diu chinh 

3. Chirc näng sü ding dt: Dt a 

(dgng can h5 chung cit cao cap kêt 
3.Chtrc näng sfr diing dt: Dat & (bao 
gôm dat xáy dy'ng khói nhà chung cit cao 
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hcrp thztcing mgi - djch vy,). ca'p kIt hcip thirong mgi - d/ch vy, da't 
lam san, trông hoa, cay xanh xung quanh 
nhà chung cw, dat xáy dyng các cong 
trInh hg tang do chü dâu tu' s& dyng dé 
kinh doanh theo c4 an dáu itt). 

4. Chi tiêu quy ho,ch sfr di1ing dt: Bô ni dung ti miic nay. 
- Dat a (dng can h chung cu cao cap 
kêt hçp thucing mi - djch vii): 

+ Chi tiêu: 40%; 
+ Diên tIch: 3.040m2. 

- Dat cay xanh, san vix&n giao thông 
ni b, bâi d Xe: 

+ Chi tiêu: ? 60%; 
+ Diên tIch: ~ 4.560m2. 

II. DIEU CHNH CHU TRUNG DAU TIX DI)' AN KHU NHA O HON 
HOV CAO CAP TiI 296 TRAN HuNG DO, PHUNG 6, THANH PHO TUY 
HOA, VOl NQI DUNG NHU' SAU: 

1. Ten di an: Khu nhà a hn hçp cao cap ti 296 TrAn Hung Dao, 
phu&ng 6, thãnh phô Tuy Hèa. 

A A .. A 2. Don v! to chirc hra ch9n Chu dau tir: So Tai chinh to chuc lirachçn 
Chü dâu tu thirc hin dir an thông qua hInh thiic dâu giá tài san và quyên sà 
ding dat theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai và pháp 1ut ye dâu giá. 

3. HInh thü'c du tir: Phát trin nhà a theo du an. 

4. Muc tiêu dâu tir: 

- Ci the boa ni dung diêu chinh c1ic b ye quy hoach xây dirng ti khu 
dat có dja chi 296 Trân Hung Do, ph1.thng 6, thành phô Tuy Hôa; hInh thânh 
mt khu nhà a hn hcip cao cap có h thông cong trInh h. tang dông b, két nOi 
vai các dir an dang triên khai trong khu virc, dam bão các chi tiêu theo quy 
chuân xây drng hin hành. 

- Khai thác hiu qua qu5 dt nhm dáp irng nhu cAu v nba âvà djch v11 
thuong mi cho các to chcrc, Ca nhân, h gia dInh; tham gia gop phân tIch circ 
vào chuong trInh, ké hoch phát trin nhà a cüa thành phô Tuy Hôa nói riêng và 
tinh Phü Yen nói chung. 

- Huy dng thi da ngun vn du tu ngoài ngân sách và các ngun vn 
hgp pháp khác dê thrc hin dâu tu nhàm thüc day kinh tê - xã hi cüa thành phô 
Tuy HOa phát triên dam bâo tiêu chI Xanh - sach - dçp, than thin và tmg bi.ràc 
hin d?i. 

5. Dja dim xây dtyng: Ti 296 Trn Hi.rng Do, phuang 6, thành ph 
Tuy Hôa, tinh Phü Yen. 

6. Ranh giói, quy mô din tIch và mic dIch sfr diing dat: 

a) Ranh giai khu dt: 
- Dông giáp: Khu dan ci.r; 
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- Tây giáp : Dung Hung Vinmg; 

- Nam giáp : Du&ng Trn Hirng Do; 
- Bàc giáp Khu dan cu. 

b) Quy mô din tjch khu dat: 7.523,5m2. 

(theo Mánh trIch do chinh lj ban d dja chInh s 06-2 020 do Van phông 
dàng /g dat dai tinh Phz Yen lçp và phê duyt ngày 05/5/2020). 

7. Miic dIch s'r ding dat: Dt 6 ('bao gm da't xáy dy'ng khói nhà chung 
cu cao cap két hctp thu'o'ng mgi - dich vu, dat lam san, trông hoa, cay xanh xung 
quanh nhà chung ctr, dat xây drng cac Cong trInh hg tang do chi dâu tu s& dyng 
dé kinh doanh theo c4Lán  dáu tu). 

8. Cãc thông s quy hoch xây dyng cüa khu dat: 

a) Mt d xây dirng ti da: 40%; 

b) Tng cao: Ti thiu 20 tng, tii da 28 tng; 

c) H s si'r diing dt: Ti da 11,2 lan; 

d) Nhüng ni dung khác: Thirc hin theo Thông báo s 152/TB-UBND 
ngày 29/4/2020 cüa UBND tinh ye thöa thun thông so quy hoach xây durng tai 
khu dat Trung tam k thut Tong hqp - Huâng nghip tinh. 

e) Dur kin tng mirc du tu xây drng: 7.523,5m2  x 40% x 28 tang x 11,6 
triu dông/m2  = 987.3 92 triu dông (987,392 t' dông). 

9. Uu 1ai cüa Nhà nuó'c (nu có): Không. 

10. Trách nhim cüa Chü du tir (ngurôi tráng du giá) di vri diy an: 

- Thirc hin dir an theo dung ni dung d xut du tu dir an trong H so 
dáng k2 tham gia dâu giá dâ di.rçic thâm djnh, phê duyt và cong nh.n kêt qua 
trüng dâu giá theo quy djnh cüa pháp 1uQt ye dâu giá. 

- To chüc lip, thm djnh, phê duyt và trin khai thrc hin dir an theo 
quy djnh cüa pháp lust ye nba a, xây drng, tài chInh, dat dai, dâu tix và các quy 
djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

- Co trách nhim du tu xây dimg các cong trInh ha tAng theo h so thit 
kê cci sâ dã duçic cap thâm quyên phe duyt; tuân thu thiêt kê ban ye thi cong và 
tiên d cüa d1r an dâ ducic cap có thâm quyên phê duyt; vic xây dirng và kinh 
doanh nhà a phái tuân thu theo quy djnh ye Lut Nba , Lut Dat dai, Lut Kinh 
doanh bat dng san và nhng quy djnh khác có lien quan. 

Di vâi TOa nhà chung cu cao tAng, chü dAu tus phâi có bin pháp thi 
cong dam bão quy chuân, tiêu chuân, không ãnh hu&ng den chat 1ung an toàn 
cUa cong trInh lan cn và h thông ha tang k thut do thj; urng duing các cOng 
ngh k5 thut tiên tiên, hin dai  trong quãn 1, 4n hãnh tOa nhà dam bâo hiu 
qua, hài hôa gifla các chü the sü ding cong trInh; tuân thu theo quy chê quãn 
l, sà ding nhà chung cu ban hânh kern theo Thông tu so 02/201 6/TT-
BXD ngày 15/02/2016 và Thông tu so 06/2019/TT-BXD ngay 31/10/2019 cüa 
B Xây dmg. 
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- Chp hành cac quy& djnh dã Co hiu lirc pháp 1ut cüa Co quan Nhà 
nuóc có thârn quyên ye xir 1 hânh vi vi phtm pháp 1ut khi có sai phm trong 
vic phát triên nba a, huy dng von, üng tiên truóc cüa khách hang, thirc hin 
các giao djch ye nba a và các hot dng khác. 

- Co trách nhim thirc hin dy dü các quy djnh cüa pháp 1ut. 

11. Trách nhim cüa các s&, ngành và chInh quyn dla  phtro'ng: 

a) Trách nhim cüa các sâ, ngành: Thirc hin chi'rc nàng quãn 1 Nhà 
nuâc theo 1mb virc: Xây dirng, bão v môi tnrang, dat dai, tài chInh và dâu tu 
theo quy djnh; dông thai co trách nhim hu&ng dan Nba dâu ttx thic hin cac thu 
tic có lien quan den lTnh virc quân 1. 

b) Trách nhim cüa UBND thành ph Tuy HOa: 

- Cp nht và quãn 1 quy mô dan s, quy hoch kin trüc vào d an quy 
hoch khu v1rc; cung cap xác djnh 1 giâi các tuyên &rang, cao d quy hoch 
khu vIc lien quan den khu dat xay dimg Cong trInh cho chü dâu tii. 

- Phi hçip, giãi quyt các vn d v quân 1 hành chInh an ninh trt tir 
trong khu virc dir an. 

c) Trách nhim cüa S& Tài chInh: 

- Cong b cong khai van ban chAp thu.n chü tnrclng dAu tu trên cng 
thông tin din t& cüa UBND tinh, các sa: Tài chInh, Xây dirng và các phrang 
tin truyên thông d?i  chOng. Thai gian cOng bô tOi thiêu 30 ngày kê ttr ngày Co 
Van ban chap thun chü truong dâu tis. 

- Lp phi.rong an dAu giá quyn si:r diing dAt Khu nhà a hn hcip cao cAp 
tai 296 Trân Hung Dto, phi.thng 6, thành phô Tuy HOa, trInh S Tài nguyen và 
Môi truäng chü trI tO chirc thâm djnh trInh UBND tinh xem xét, phê duyt theo 
quy djnh cüa pháp lut ye dat dai và pháp lut ye dâu giá. 

12. Nhüng vAn d lien quan khác: 

a) Ni dung v: S luqng can h chung cii cao cAp, tng din tIch san xây 
dirng TOa nba chung cix cao cap kêt hcip thuong mai-  djch vi; mt d xây dimg, 
so tang, chiêu cao, h so si'r diing dat, thai gian và tiên d thirc hin dir an, phân 
kS' dâu tu (neu co) phãi ducic the hin ci the trong Ho so dang k tham gia dâu 
giá cüa nguai trOng dâu giá và phai tuân thu theo nhUng thông so quy hoch 
theo Thông báo so 1 52/TB-UBND ngày 29/4/2020 cüa UBND tinh ye thOa 
thun thông so quy hoch xay dimg Trung tam k5 thut Tong hçrp - Huâng 
nghip tinh và Quyêt djnh sO 1073/QD-UBND ngày 16/4/2020 cüa UBND 
thành phô Tuy Hôa ye vic diêu chinh cc b quy hoch si diing dat ti vj trI 
Trung tam k5 thut TOng hqp - Hithng nghip tinh và nhüng ni dung dieu 
chinh, bO sung ti Van ban nay. 

b) H tMng h thng k thu.t trong khuôn viên dr an (san, duang giao 
thông ni b, bäi du Xe, cap din, cap nuâc, thoát nuâc mixa, thoát nuâc thai, 
PCCC, cay xanh...), Chü dâu tu có trách nhirn lien h vai chInh quyén dja 
phuong trong vic dâu nOi h tang k5' thut và tO chi'rc dâu tu xay dirng theo dir 



5 

an duçic duyt. Sau khi thi cong hoàn thành, nghim thu dua vào sü ding, chü 
dâu tu to chirc quân 1, khai thác 4n hành, bâo trI cong trInh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye xây dirng và nhtthg quy djnh pháp 1u.t khác có lien quan. 

c) Chü du tix dugc dua vào khai thác kinh doanh nhng can h chung 
cu sau khi dam bão day dU các diêu kin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye kinh 
doanh bat dng san và phãi có van ban thông báo dü diêu kin kinh doanh cüa 
SXâydirng. 

d) Din tIch thucmg mai  - djch vi thuc Tôa nba chung cu cao cp(nu 
co) sau khi thi cOng hoàn thành, nghim thu và dua vào sir diing, Chü dâu tu 
dixcic khai thác kinh doanh các loai hInh djch v theo quy djnh cüa pháp lut ye 
kinh doanh bat dng san và nh'rng quy djnh pháp Iu.t kbác có lien quan. 

e) ViC huy dng vn d th'trc hin dir an, Chü du tu phãi thrc hin 
nghiêm theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 69 cüa Lut Nhà nàm 2014 và Diêu 19 
cüa Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü ye quy djnh 
chi tiêt và huàng dan thi hành mt so Diêu cüa Lut Nhà i. 

Van ban nay có hiu 1irc k ti'r ngày k và thay th các Van ban cüa 
UBND tinh: So 2936/UBND-DTXD ngày 08/6/2020 ye vic chap thun chü 
trixclng dâu tu d\,r an, sO 4228/UBND-DTXD ngày 13/8/2020 ye vic diêu chinh 
chirc näng si'r diing dat và chü truang dâu tu dir an Khu nhà a hon hçcp cao cap 
tai 296 Trân Hung D?.o,  phu?mg 6, thành phô Tuy Hôa./.  L 

Noi nJzmn: 
- Nhi.r trên; 
- Các si: GTVT, TP; 
- CT, PCT UBND tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Cng thông tin din tr tinh; 
- Li.ru: VT, KT, Phg, Dg5.09. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO cHU T!CIJiJ 
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