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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 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 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển nhà tỉnh Phú 

Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 2704/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh Phú Thọ Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-

2025; 

Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Eco City Yên 

Lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, 

dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của 

UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà 

ở đô thị Eco City Yên Lập; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 266/TTr-SXD ngày 

02/11/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở đô 

thị Eco City Yên Lập; Ý kiến của các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn 

bản số 1521/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 21/10/2020, Sở Tài chính tại Văn bản số 

1691/STC-TCĐT ngày 26/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 

số 2818/TNMT-QLĐĐ ngày 28/10/2020 và UBND huyện Yên Lập tại Văn bản 

số 1471/UBND-KT&HT ngày 29/10/2020,  
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UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Eco City 

Yên Lập với các nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Khu nhà ở đô thị Eco City Yên Lập. 

2. Tên chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 

dự án sử dụng đất, được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 của Luật Nhà ở số 

65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

4. Mục tiêu đầu tư 

- Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Eco City Yên Lập có hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và một phần công trình hạ tầng xã hội, đáp ứng 

nhu cầu về nhà ở cho người dân; Góp phần hoàn thiện dần hệ thống công trình 

hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của đô thị; Cải tạo môi trường, làm 

đẹp không gian kiến trúc cảnh quan cho thị trấn Yên Lập, xã Hưng Long nói 

riêng và huyện Yên Lập nói chung; 

- Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Lập 

theo Chương trình Phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 03/2018/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018. Đồng thời nâng cao các chỉ tiêu theo tiêu 

chuẩn về đô thị loại V được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. 

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa bàn thị trấn Yên Lập và xã Hưng Long, 

huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 

6. Quy mô dự án: Khu nhà ở đô thị Eco City Yên Lập gồm các căn nhà ở 

biệt thự, nhà ở liền kề, công trình công cộng; hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật và cây xanh, mặt nước được đầu tư xây dựng đồng bộ. 

7. Diện tích sử dụng đất: 521.500,0 m2 (52,15 ha) theo quy hoạch được 

duyệt, trong đó diện tích đất trồng lúa là 401.430,1 m2 (≈40,143ha). 

TT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lô 

1 Đất ở  170.407,7 32,68 853 

1.1 Đất nhà ở biệt thự BT 133.263,3 25,55 597 

1.2 Đất nhà ở liền kề LK 34.412,7 6,60 239 

1.3 Đất ở cũ OC 2.731,7 0,52 17 

2 Đất công trình công cộng  45.956,1 8,81 
 

2.1 Đất nhà văn hóa NVH 4.145,6 0,79 
 

2.2 Đất giáo dục GD 7.172,4 1,38 
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TT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lô 

2.3 Đất thương mại dịch vụ TM-DV 34.638,1 6,64 
 

3 Đất cây xanh - mặt nước  93.642,7 17,96 
 

3.1 Đất cây xanh CX 66.926,3 12,83 
 

3.2 Mặt nước MN 26.716,4 5,12 
 

4 Đất bãi đỗ xe P 8.890,2 1,70 
 

5 
Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử 

lý nước thải) 
HTKT 1.500,0 0,29 

 

6 Đất giao thông - taluy GT 201.103,3 38,56 
 

 Tổng cộng  521.500,0 100,00  

8. Ranh giới sử dụng đất 

- Phía Đông tiếp giáp khu dân cư; 

- Phía Tây tiếp giáp với cánh đồng lúa; 

- Phía Nam tiếp giáp khu dân cư thị trấn Yên Lập; 

- Phía Bắc giáp khu dân cư xã Hưng Long. 

9. Quy mô dân số: Dân số dự kiến khoảng 3.412 người (nhà ở biệt thự 

2.388 người, nhà ở liên kề 956 người). 

10. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất 

10.1. Xây dựng các công trình nhà ở có tổng diện tích đất là 

170.407,70m2. Trong đó: 

- Xây dựng các công trình nhà ở biệt thự có ký hiệu từ BT01 đến BT43 

(gồm 597 lô), với diện tích 133.263,30 m2 (các lô biệt thự có ký hiệu BT01, diện 

tích đất 2.832,10 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT02, diện tích đất 2.928,00 m2; 

các lô biệt thự có ký hiệu BT03, diện tích đất 4.032,00 m2; các lô biệt thự có ký 

hiệu BT04 (gồm 08 lô), diện tích đất 2.304,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT05, diện tích đất 1.685,40 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT06, diện tích đất 

3.240,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT07, diện tích đất 9.629,90 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT08, diện tích đất 1.713,60 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT09, diện tích đất 6.147,10 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT10, diện tích đất 

6.150,40 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT11, diện tích đất 2.156,40 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT12, diện tích đất 2.603,30 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT13, diện tích đất 1.533,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT14, diện tích đất 

2.202,60 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT15, diện tích đất 2.557,80 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT16, diện tích đất 1.518,70 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT17, diện tích đất 2.606,40 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT18, diện tích đất 
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1.395,20 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT19, diện tích đất 2.431,50 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT20, diện tích đất 1.966,20 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT21, diện tích đất 2.184,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT22, diện tích đất 

3.234,70 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT23, diện tích đất 2.423,60 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT24, diện tích đất 2.174,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT25, diện tích đất 2.174,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT26, diện tích đất 

2.174,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT27, diện tích đất 2.331,60 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT28, diện tích đất 4.467,50 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT29, diện tích đất 1.113,80 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT30, diện tích đất 

3.027,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT31, diện tích đất 2.144,00 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT32, diện tích đất 2.357,80 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT33, diện tích đất 2.361,50 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT34, diện tích đất 

2.539,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT35, diện tích đất 2.539,00 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT36, diện tích đất 1.337,60 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT37, diện tích đất 2.189,10 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT38, diện tích đất 

3.946,00 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT38, diện tích đất 2.012,40 m2; các lô 

biệt thự có ký hiệu BT40, diện tích đất 4.890,40 m2; các lô biệt thự có ký hiệu 

BT41, diện tích đất 6.499,10 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT42, diện tích đất 

8.514,10 m2; các lô biệt thự có ký hiệu BT43, diện tích đất 4.995,50 m2); 

- Xây dựng các công trình nhà ở liền kề có ký hiệu từ LK01 đến LK09 

(gồm 239 lô), với diện tích 34.412,70 m2 (các lô liền kề có ký hiệu LK01, với 

diện tích đất 3.524,40 m2; các lô liền kề có ký hiệu LK02, với diện tích đất 

2.500,00 m2; các lô liền kề có ký hiệu LK03, với diện tích đất 7.888,00 m2; các 

lô liền kề có ký hiệu LK04, với diện tích đất 4.032,00 m2; các lô liền kề có ký 

hiệu LK05, với diện tích đất 6.480,00 m2; các lô liền kề có ký hiệu LK06, với 

diện tích đất 3.240,00 m2; các lô liền kề có ký hiệu LK07, với diện tích đất 

4.184,60 m2; các lô liền kề có ký hiệu LK08, với diện tích đất 556,00 m2; các lô 

liền kề có ký hiệu LK09, với diện tích đất 2.007,70 m2); 

- Đất ở cũ có diện tích đất 2.731,70 m2. 

10.2. Xây dựng các công trình công cộng có tổng diện tích đất 45.956,10 

m2; trong đó: 

- Xây dựng công trình nhà văn hóa có ký hiệu VH, với diện tích đất 

4.145,60m2 (nhà văn hóa có ký hiệu VH01, với diện tích đất 1.653,60 m2; nhà 

văn hóa có ký hiệu VH02, với diện tích đất 1.413,70 m2; nhà văn hóa có ký hiệu 

VH03, với diện tích đất 1.078,30 m2); 

- Xây dựng các công trình giáo dục có ký hiệu GD, với diện tích đất 

7.172,40 m2 (công trình giáo dục có ký hiệu GD01, với diện tích đất 5.142,90 

m2; công trình giáo dục có ký hiệu GD02, với diện tích đất 2.029,50 m2); 

- Xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu TM-DV, với 

diện tích đất 34.638,10 m2 (công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu TM-

DV01, với diện tích 1.549,70 m2; công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu 
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TM-DV02, với diện tích đất 12.638,90 m2; công trình thương mại, dịch vụ có ký 

hiệu TM-DV03, với diện tích đất 1.187,70 m2; công trình thương mại, dịch vụ 

có ký hiệu TM-DV04, với diện tích đất 19.261,80 m2). 

10.3. Trồng cây xanh - mặt nước có tổng diện tích đất 93.642,70 m2; 

trong đó: 

- Trồng cây xanh có ký hiệu CX, trên diện tích đất 66.926,30 m2; 

- Mặt nước có ký hiệu MN, với diện tích 26.716,40 m2. 

10.4. Đất làm bãi đỗ xe 

Bãi đỗ xe có ký hiệu P, với diện tích đất 8.890,20 m2 (bãi đỗ xe có ký hiệu 

P01, với diện tích đất 579,30 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P02, với diện tích đất 

792,80 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P03, với diện tích đất 2.801,70 m2; bãi đỗ xe có 

ký hiệu P04, với diện tích đất 743,80 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P05, với diện tích 

đất 705,10 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P06, với diện tích đất 631,20 m2; bãi đỗ xe 

có ký hiệu P07, với diện tích đất 386,30 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P08, với diện 

tích đất 2.250,00 m2). 

10.5. Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

Trạm xử lý nước thải có ký hiệu HTKT, với diện tích 1.500,00 m2. 

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở 

Tổng số nhà ở là: 836 căn, tổng diện tích sàn xây dựng là: 347.940,80 m2 

và tỷ lệ các loại nhà ở trong dự án (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự không 

có), cụ thể như sau: 

- Nhà ở riêng lẻ (liền kề): 239 căn, diện tích sàn xây dựng là:        

101.230,90 m2; 

- Nhà ở biệt thự: 597 căn, diện tích sàn xây dựng là: 246.709,90 m2. 

12. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

Nhà ở để bán 836 căn, trong đó: 

- Nhà ở riêng lẻ (liền kề): 239 căn, diện tích sàn xây dựng là:        

101.230,90 m2; 

- Nhà ở biệt thự: 597 căn, diện tích sàn xây dựng là: 246.709,90 m2. 

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: 

Theo quy hoạch chi tiết được duyệt, ngoài ra các căn nhà ở có gara xe riêng. 

14. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và được cụ thể trong nội dung thuyết minh chủ trương đầu tư 

dự án. 

15. Các công trình hạ tầng xã hội 

Các công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:  
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15.1. Xây dựng các công trình công cộng có tổng diện tích đất 45.956,10 

m2; trong đó: 

- Xây dựng công trình nhà văn hóa có ký hiệu VH, với diện tích đất 

4.145,60m2 (nhà văn hóa có ký hiệu VH01, với diện tích đất 1.653,60 m2; nhà 

văn hóa có ký hiệu VH02, với diện tích đất 1.413,70 m2; nhà văn hóa có ký hiệu 

VH03, với diện tích đất 1.078,30 m2); 

- Xây dựng các công trình giáo dục có ký hiệu GD, với diện tích đất 

7.172,40 m2 (công trình giáo dục có ký hiệu GD01, với diện tích đất 5.142,90 

m2; công trình giáo dục có ký hiệu GD02, với diện tích đất 2.029,50 m2); 

- Xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu TM-DV, với 

diện tích đất 34.638,10 m2 (công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu TM-

DV01, với diện tích 1.549,70 m2; công trình thương mại, dịch vụ có ký hiệu 

TM-DV02, với diện tích đất 12.638,90 m2; công trình thương mại, dịch vụ có ký 

hiệu TM-DV03, với diện tích đất 1.187,70 m2; công trình thương mại, dịch vụ 

có ký hiệu TM-DV04, với diện tích đất 19.261,80 m2). 

15.2. Trồng cây xanh - mặt nước có tổng diện tích đất 93.642,70 m2; 

trong đó: 

- Trồng cây xanh có ký hiệu CX, trên diện tích đất 66.926,30 m2; 

- Mặt nước có ký hiệu MN, với diện tích 26.716,40 m2. 

15.3. Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe 

Bãi đỗ xe có ký hiệu P, với diện tích đất 8.890,20 m2 (bãi đỗ xe có ký hiệu 

P01, với diện tích đất 579,30 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P02, với diện tích đất 

792,80 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P03, với diện tích đất 2.801,70 m2; bãi đỗ xe có 

ký hiệu P04, với diện tích đất 743,80 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P05, với diện tích 

đất 705,10 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P06, với diện tích đất 631,20 m2; bãi đỗ xe 

có ký hiệu P07, với diện tích đất 386,30 m2; bãi đỗ xe có ký hiệu P08, với diện 

tích đất 2.250,00 m2). 

16. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội:  

- Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội: Không có; 

- Đất dành cho xây dựng nhà ở cho thuê: Không có; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở phải dành để cho thuê: Không có.  

17. Tổng mức đầu tư dự kiến: : 2.666.592.000.000,00 đồng (Bằng chữ: 

Hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng). 

Ghi chú: Tổng mức đầu tư trên chưa bao gồm chi phí bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

18. Thời gian và tiến độ thực hiện 

- Từ quý IV năm 2020 đến hết quý IV năm 2021: Lập và trình cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án 

theo quy định; 
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- Từ quý I năm 2022 đến hết quý IV năm 2027: Tiến hành các thủ tục theo 

quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai và các quy định của 

pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc thuộc dự án 

theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ 

chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định. 

19. Ưu đãi của nhà nước (nếu có): Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

20. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án 

- Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định của 

Luật Nhà ở, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

- Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền 

bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

- Chủ đầu tư dự án phải xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội theo nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt. 

- Trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Chủ đầu tư, đơn vị tư 

vấn có trách nhiệm tuân thủ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Việc 

thiết kế nhà ở xã hội yêu cầu tuân thủ diện tích của căn hộ theo quy định của 

pháp luật về nhà ở. 

- Thực hiện lưu giữ và bàn giao cho cơ quan nhà nước đầy đủ các quy định 

về Quy trình bảo trì, quy trình vận hành công trình, hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn 

công và các tài liệu khác có liên quan tới việc vận hành, bảo trì công trình và 

danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư lưu trữ chưa lắp đặt hoặc sử dụng theo 

quy định. 

- Khi kết thúc đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực 

hiện các yêu cầu sau: 

+ Báo cáo Sở Xây dựng về kết quả của dự án. 

+ Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác lưu trữ theo quy định của 

Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và pháp luật về xây dựng. 

+ Thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình theo quy định. Trước khi 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình chủ đầu tư phải mời cơ quan quản 

lý Nhà nước về xây dựng và xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm 

thu lần cuối theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

+ Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho chính quyền 

địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành theo nội dung của dự án đã 

được phê duyệt hoặc tự thực hiện quản lý theo văn bản chấp thuận hoặc quyết 

định chủ trương đầu tư. Việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực 

hiện sau khi đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ 

tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử 

dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
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+ Báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính. 

+ Làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với 

nhà ở trong phạm vi dự án cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật về nhà ở 

và pháp luật về đất đai. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về quản lý 

hành chính trong khu vực của dự án. 

+ Tổ chức quản lý vận hành các công trình không phải bàn giao cho chính 

quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. 

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

21. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với dự án 

21.1. Sở Xây dựng 

- Lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

- Chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở 

lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm) theo quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 

các công trình của dự án. 

- Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; kiểm tra việc mua bán, chuyển 

nhượng bất động sản của dự án. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, chất 

lượng xây dựng, tiến độ xây dựng dự án và kinh doanh bất động sản theo quy 

định hiện hành; Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND huyện Yên 

Lập tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản 

của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện dự án xử lý 

theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 

trong việc thực hiện dự án. 

21.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp 

danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và phối hợp với các 

cơ quan có liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư 

đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư 

về chính sách ưu đãi đầu tư dự án (nếu có); giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo 

quy định. 

21.3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan 

xác định giá đất thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có 

liên quan; hướng dẫn Chủ đầu tư dự án về hồ sơ thực hiện việc xác định giá đất 

thu tiền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Lập thực hiện bàn 

giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến đất đối với diện tích đất đáp ứng các 

điều kiện theo quy định hiện hành. 

- Quản lý môi trường khu vực dự án theo quy định. 

21.4. Sở Tài chính 

- Căn cứ đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định phương 

án giá đất, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức 

thẩm định giá đất và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất; 

- Thực hiện quyết toán công trình theo quy định (nếu có). 

21.5. Cục thuế tỉnh: Tổ chức thông báo và thu tiền sử dụng đất, thu các 

loại thuế, phí của chủ đầu tư theo quy định. 

21.7. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 

- Tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

theo quy định; Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; 

- Quản lý quỹ đất được giao trong phạm vi dự án (nếu có); 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đất đai, môi trường, 

đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình mua đất, nhà của dự án; 

- Tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sau khi hoàn 

thành việc xây dựng. 

21.8. UBND thị trấn Yên Lập, UBND xã Hưng Long 

- Quản lý hành chính tại cấp xã đối với dự án theo phân công của UBND 

huyện trong quá trình triển khai dự án; 

- Tiếp quản các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án sau 

khi kết thúc dự án theo sự phân công của UBND huyện. 



10 

 

 

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực trong 24 tháng kể từ 

ngày ký văn bản này. 

Yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ vào nội dung của văn bản này để tổ chức 

triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT Phan Trọng Tấn 

- Các sở: TNMT, TC, KHĐT; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Yên Lập; 

- Huyện ủy Yên Lập; 

- CVP, PCVPTH; 

- CV: TH1, KT3; 

- Lưu: VT, KT2(02b)(Tr-12b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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