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THÔNG BAO 

Y kin kt luân cüa Chü tch UBND tinh Vö Van Hu'ng 
ti buôi Jam vic v tInh hInh thrc hin các dy an Iya chQn 

nhà du tn và giãi quyt mt so ni dung ye  diu chnh quy hoch 

Ngãy 11 tháng 8 näm 2020, Chü tjch UBND tinh VO Van Hung dã chU trI 
buôi lam vic ye tInh hInh thrc hin các dir an hra ch9n nhà dâu tu và giài quyêt 
mt so ni dung ye diêu chinh quy hoach. Tham dr buôi lam vic có các Phó 
Chü tjch LJBND tinh, di din Lãnh do các Si, ngành, dja phuang: Xây dirng, 
Tài chInh, Kê ho?ch và Dâu tu, Tài nguyen và Môi truè'ng, Nông nghip và 
PTNT và UBND thành phô Dông Ha. 

Sau khi nghe dai  din Lânh dao  S Xây drng báo cáo tInh hInh thrc hin 
các du an hia ch9n nhà dâu tu, các kiên nghj, de xuât giài quyêt mt so ni dung 
ye diêu chinh quy hoach; kiên phát biêu cüa các Phó Chü tjch TJBND tinh và 
dti biêu tham dir, Chü tjch UBND tnh VO Van Hung kêt 1un: 

I. Dánh giá chung: 

UBND tinh dánh giá cao sir n 1irc, c gang cUa So Xây drng trong vic 
tIch c1rc to chOc hra ch9n nhâ dâu tu thrc hin các dir an dâu tu Co sO ditng dat 
trén dja bàn thành phô DOng Ha dâ duçc UBND tinh phê duyt danh miic. Tuy 
nhiên, do ChInh phü ban hành Ngh djnh so 25/20201ND-CP ngày 28/02/2020 
quy djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye 1ira ch9n nba dâu ti,r 
vOi nhiêu quy djnh mOi, trong khi các Bô ngành Trung uong chua ban hành các 
Thông tu, Van bàn huó'ng dn thi hânh nên vic thirc hin gp nhiêu khO khãn 
dan den tiên d triên khai lra chçn nba dâu tu thrc hin các dr an cOn chm so 
vOi yêu câu. Do do, UBND tinh yêu câu SO Xây dirng tang cu&ng sr phôi hçp 
vOi các ngành, dja phixang lien quan nghiên ciru dé thirc hin theo dOng quy 
djnh hin hành; dông thOi day nhanh tiên d triên khai sOm hoàn thành vic lira 
chon nhà dâu tu thi.rc hiên các dir an. 

II. Mt s ni dung cy the: 

1. Dôi vó'i Dy' an khu dan cu mói phu'&ng 1: 

Giao SO Tài chInh kbn truang 1ira ch9n, d xut phircing an cii th trInh 
UBND tinh phê duyt giá san np ngân sách nhà ni.rOc (m3) theo chi do cüa 
UBND tinh tai  Van ban so 3480/UBND-CN ngày 31/7/2020 tri.r&c ngãy 
22/8/2020, 



Giao Sâ Xây dirng don dc Trung tam phát trin qu dttinh sm hoán 
thãnh vic 1p Chimg thu djnh giá xác djnh so b tiên sCr diing dat, tiên thuê dat 
tôi thiêu g1ri S Tài nguyen và Môi tru?Yng thâm djnh, trInh UBND tinh phé 
duyt lam can cir dê myi thâu. 

2. Di vói các dir an Iua chQn nhà du tn con lai dã du'oc UBND tinh 
phê duyt danh myc dir an sir dyng dat: 

- Dir an Khu do thj Thun Châu, thành ph Dông Ha, Khu nhà & do thj kêt 
hçip nhà & xã hi Khu cong nghip Nam DOng H, Khu dan cu dix&ng Con CO 
vâ Khu do thj Bäc Song Hiêu: Giao Sâ Xây dirng khân tn.rang chi dto các don 
vj lien quan l.p phuong an so b bôi thi.r&ng giãi phóng m.t bang; xác djnh so 
b tiên sir diing dat, tiên thué dat tôi thiêu; xác djnhgiá san np ngân sách nhà 
nu&c (rn3) nhám hoan thin lai  ho so dé xuât dii an dâu tis có sir ding dat gin Sin 
Kê hoach và Dâu tu tong hçp theo quy djnh tai  Diêu 12 Nghj djnh so 
25/2020/ND-C P ngày 28/02/2020 cüa ChInh phO. 

Giao UBND thànli ph Dông Ha khn tnrang hoàn thành các thin t1ic 
chuyên dOi mc dIch sir diing dat dr an Khu do thj Thun Châu, thành phô Dông 
Ha theo hu&ng dan cina Sin Tâi nguyen và Môi tnr&ng. Giao Sin Tài nguyen vâ 
MOi trt.r&ng tIch c1rc phôi hçp, hu&ng dn UBND thành phô Dông Ha trong qua 
trInh thuc hiên. 

- Dr an Khu do th phIa Dông thành ph Dông Ha (dix&ng Lé Th Tiêt): 
Thông nhât diêu chinh quy rnô dir an nhu dê nghj cina Cong ty Co phãn Dâu tu 
Hacorn Holdings tii Van bàn so 94/HACOM-DT ngãy 23/6/2020 dê to chine 
thirc hin vic hra ch9n nhà dâu tu theo quy djnh hin hành. Giao Sin Xây drng 
chin tn, phOi hqp vini UBND thành phô Dông H rà soát, xác djnh din tIch quy 
mO du an cu the truinc khi trien khai thuc hin. 

3. Di vii vic diu chinh quy hoch, v trI xây dirng Bnh vin da 
khoa Quic tê TTH Bong Ha: 

Thng nht vic diu chinh vj trI xay dirng du an Bnh vin da khoa Quc 
té TTH Dông Ha sang vl trI khác nhàm dam bão quy hoch chi tiêt Khu do thj 
phIa DOng thành phô DOng Ha dã duc phé duyt, hn chê vic diêu chinh quy 
hoch theo quy djnh. 

Giao Sin Xây dirng thông báo cho Cong ty Cphn TTH Group duçc bit 
va Cing h chin truong cina tinh; dOng thini chin trI, phôi hçxp v&i UBND thành phô 
Dông Ha u tiên 1ira chn vi trI khinc phin hçip cho Cong ty triên khai th?c hin 
duán. 

4. Bôi v&i vic chp thun dla  diem nghiên cm thy an du tir Khu do 
th Nam sOng Vinh Phuó'c: 

Dng chin trucmg cho COng ty TNT-H-I BNB Ha Ni khâo sat, nghiCn 
ciru, d xuât dr an dâu tu Khu do thj Nam sOng VTnh Phuinc trên co sin moe giini 
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TL. CHU T!CH 
NH VAN PHONG 

en Cãnh Hung 

cüa dir an dã ducic Trung tarn Phát trin Qu9 dt tinh trin khai theo Quyt djnh 
phê duyt dir an so 1907/QD-TJBND ngày 12/9/2014 cüa UBNID tinh (quy mô 
67,83 ha). 

Giao Van phông UBND tinh dir thâo Van ban chip thun nghiên c1ru và 
dê xuât dir an dâu ttx trInh UBND tinh chi dao Cu the. 

5. Di v&i Dir an phát trin do thi phIa Tây th1 trn H1 Xá huyn 
Vinh Linh: 

Giao Lien danh Cong ty C phn Du tu Xây dirng DNG và Cong ty C 
phân Dâu tix Du ljch Sinh Thai Phü Yen lam vic trirc tiêp vâi UBND huyn 
Wnh Linh dê thông nhât dja diem, quy rnô dr an tnrâc khi trInh UBND tinh 
xem xét cho chü trlxang nghiên ciru, dê xuât dir an. 

Giao Si Xây dirng huóng dn Lien danh nba du tu và UBND huyn 
VTnh Linh thrc hin theo dung quy djnh. 

6. Di vói các thu tyc con vtróng mac: 

Giao Si Nông nghip chü tn, phi hcip vâi cac dan vj lien quan d xut 
phi.ro'ng an khai thác, sir ding phân bóc tách tang dat mt dôi vâi dat chuyên 
trông lüa nithc. 

Giao Sx Tài nguyen và Moi tru&i hi.r&ng dan, thirc hin các thu titc 
chuyên dôi miic dIch sir ding dat tir dat trông hia; vic bô sung chi tiêu dat do 
thj ti thành phô Dông Ha... 

UBND tinh thông báo d các don vj lien quan bit, nghiêm tue t chrc 
thirc hin./. 

No'i 1:/i in: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Thành phan dir lam vic; 
- Cty CP Dâu tu Hacom Holdings; 
- Cty CP TTH Group; 
- Cong ty TNHI-I BNB Ha Ni; 
- Lien danh Cty CP DTXD DNG và Cty CP 
Dâu Ur Du lich Sinli Thai Phii Yen; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, CN. 
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