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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, 

huyện Thanh Ba 

(cấp lần đầu: ngày            tháng 10 năm 2021) 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

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

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; 

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 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 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 410-TB/TU 

ngày 05 tháng 10 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Thanh 
Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba; 

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; Kế hoạch số 3204/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ Kế hoạch Phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025 (Điều 

chỉnh, bổ sung); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
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Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện 

Thanh Ba về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 
đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ; 

Theo Báo cáo thẩm định số 515/BC-SKH&ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại 

thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba với các nội dung sau đây: 

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Tên dự án: Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng 

Xuân, huyện Thanh Ba. 

3. Mục tiêu dự án 

- Đầu tư xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật, một phần công trình hạ tầng xã hội và nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở 

cho người dân; Góp phần cải tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cảnh 

quan cho khu vực; 

- Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn huyện Thanh Ba 

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. 

4. Quy mô dự án: Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã 

Đồng Xuân, huyện Thanh Ba bao gồm các công trình nhà ở liền kề, biệt thự,  

công cộng, trung tâm y tế, trường mầm non có hình thức kiến trúc đẹp; cây xanh 

cảnh quan, mặt nước và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư 

xây dựng đồng bộ. 

4.1. Quy mô diện tích và ranh giới sử dụng đất 

a) Quy mô diện tích: 225.575,6 m2 theo quy hoạch được duyệt, cụ thể cơ 

cấu quy hoạch sử dụng đất như sau: 

STT Loại đất 
Ký  

hiệu 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở              98.849,7       43,82  

1.1 Đất chia lô liền kề LK            48.612,2       21,55  
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STT Loại đất 
Ký  

hiệu 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.2 Đất ở biệt thự BT            15.980,2         7,08  

1.3 Đất ở hiện trạng OHT            34.257,3       15,19  

2 Đất công trình công cộng              14.504,3         6,43  

3 Đất trung tâm y tế YT              1.978,1         0,88  

4 
Đất giáo dục  

(trường mầm non) 
GD              4.553,5         2,02  

5 Đất cây xanh cảnh quan, mặt nước CX            28.181,9       12,49  

6 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT              3.207,0         1,42  

7 Đất giao thông, bãi đỗ xe              74.301,1       32,94  

  Tổng cộng:   225.575,6  100,00  

b) Ranh giới sử dụng đất: 

- Phía Bắc: Giáp xã Đồng Xuân; 

- Phía Tây: Giáp xã Yên Nội và thị trấn Thanh Ba; 

- Phía Đông: Giáp xã Đồng Xuân và thị trấn Thanh Ba; 

- Phía Nam: Giáp thị trấn Thanh Ba. 

4.2. Công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng tuân thủ 

diện tích, chiều cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.3. Quy mô dân số: Dự kiến dân số khu vực khoảng 2.644 người. Trong 

đó: Khu ở liền kề (488 hộ) khoảng 1.952 người; khu nhà ở biệt thự (63 hộ) 

khoảng 252 người; khu nhà hiện trạng (110 hộ) khoảng 440 người. 

4.4. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở 

xã hội 

a) Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở 

- Tổng số lượng nhà ở là 551 căn, tổng diện tích sàn xây dựng là: 

204.069,99 m2. Trong đó:  

+ Công trình nhà ở riêng lẻ (liền kề): Xây dựng 488 căn, với tổng diện tích 

sàn xây dựng là: 173.269,70 m2; 

+ Công trình nhà ở biệt thự: Xây dựng 63 căn, với tổng diện tích sàn xây 

dựng là: 30.800,29 m2. 

- Phương án tiêu thụ sản phẩm: Nhà ở để bán 551 căn trong đó: 

+ Công trình nhà ở riêng lẻ (liền kề): Xây dựng 488 căn, với tổng diện tích 

sàn xây dựng là: 173.269,70 m2; 
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+ Công trình nhà ở biệt thự: Xây dựng 63 căn, với tổng diện tích sàn xây 

dựng là: 30.800,29 m2. 

b) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội 

- Đất xây dựng công trình 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. 

4.5. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và 

ngoài phạm vi dự án 

a) Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng 

Sau khi tổ chức lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư có 

trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng dự án phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về Đất đai, Nhà ở, Đầu tư, Kinh doanh bất động sản và các Nghị định: 

Số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và pháp luật về xây dựng; 

- Tổ chức lập, trình 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; 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 

nhà ở theo nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt;  

- 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; 

+ Thực hiện công tác nghiệm thu công trình nhà ở, các công trình thuộc dự 

án (nếu nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng theo quy định) và hệ thống công trình 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu ở trong dự án theo quy định của pháp luật về 

xây dựng; 

+ 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. 

b) Quản lý hạ tầng trong và ngoài phạm vi dự án 

Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, chủ đầu tư có trách nhiệm: 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 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 
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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.  

5. Vốn đầu tư của dự án 

Vốn đầu tư dự kiến: 1.180.018.347.000 đồng (Một nghìn một trăm tám 
mươi tỷ, không trăm mười tám triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Trong 

đó: 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): 1.128.614.000.000 đồng. 

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (m2): 51.404.347.000 

đồng. 

6. Thời hạn hoạt động dự án 

- Đối với đất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

- Đối với đất ở: 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 

được sử dụng với thời hạn lâu dài. 

- Thời điểm tính thời hạn hoạt động của dự án: Từ ngày nhà đầu tư được 

quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử 

dụng đất của cấp có thẩm quyền. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn thị trấn Thanh Ba và xã Đồng 

Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thành, nghiệm thu dự 

án theo quy định trong năm 2026. 

9. Công nghệ áp dụng: Không. 

10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư 

- Điều kiện đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự 

án phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm theo 

quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đấu thầu và pháp luật khác có liên 

quan.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 

triển khai thực hiện dự án đầu tư 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì công bố danh mục dự án; thông báo mời quan tâm; đánh giá sơ bộ 

về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. 

- 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; Giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy 

định; Giám sát việc thực hiện ký quỹ của chủ đầu tư (nếu có). 
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1.2. Sở Xây dựng 

- Làm bên mời thầu tổ chức đấu thầu 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); 

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

các công trình của dự án theo phân cấp. 

- 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 

Thanh Ba 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. 

1.3. 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 Thanh Ba 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. 

1.4. 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). 

1.5. 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. 

1.6. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba 

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

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

thành việc xây dựng. 

1.7. Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân 

- Tham gia vào Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện 

trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án; 

- 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 Thanh Ba. 

2. Giao Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư để thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật xã hội 

hóa, pháp luật chuyên ngành. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Có 

hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện Thanh Ba và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, 

UBND huyện Thanh Ba và một bản được lưu tại UBND tỉnh Phú Thọ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- CT, PCT Phan Trọng Tấn; 

- PCVPTH; 

- Lưu: VT, KT3, KT2(02b)(Tr-12b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 
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