
  

Số 30 Ngày 29 tháng 6 năm 2019 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

21-6-2019 Quyết ñịnh số 1478/Qð-UBND về việc bổ sung danh mục và 
công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

02 

21-6-2019 Quyết ñịnh số 1483/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích ðịa ñạo 
An Hô (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) là di tích lịch sử 
(lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. 

08 

21-6-2019 Quyết ñịnh số 1484/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích ðịa ñiểm 
Trạm phẫu thuật tiền phương (xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền) 
là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. 

09 

24-6-2019 Quyết ñịnh số 1490/Qð-UBND về việc quy ñịnh giá thóc ñể 
thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp năm 2019. 

10 

24-6-2019 Quyết ñịnh số 1508/Qð-UBND ñiều chỉnh danh mục kêu gọi 
ñầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

11 

25-6-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, 
ñồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh 
dại ở ñộng vật. 

90 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1478/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019      
 

QUYẾT ðỊNH  

Về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư  
của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

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

Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các 
Quyết ñịnh bổ sung danh mục và các văn bản bổ sung danh mục dự án; 

Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 1314/SKHðT-XTðT 
ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc bổ sung Danh mục và công bố thông tin dự án 
kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 và công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 (Dự án khu du lịch 
nghỉ dưỡng tại xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc). 
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 ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan 
có trách nhiệm ñăng tải thông tin dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử 
thuộc ñơn vị quản lý. 

ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án 
ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án 
theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 4. Giao UBND huyện Phú Lộc bổ sung dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại 
xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc vào Kế hoạch sử dụng ñất năm 2019 theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành 
Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018, 
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với nội dung 
Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư 
và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./.  

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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DỰ ÁN 

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TẠI XÃ LỘC ðIỀN, HUYỆN PHÚ LỘC 

1. Tên dự án: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðịa ñiểm: thôn Bạch Thạch, xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí khu ñất nghiên cứu  
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3. Diện tích: khoảng 10 ha. 

4. Hiện trạng khu ñất:  

- Thông tin về hiện trạng quy hoạch sử dụng ñất: 

STT Loại ñất 
Diện tích  

(m2) 

1 ðất nuôi trồng thủy sản (NTS) 13.545,8 

2 ðất thủy lợi (DTL) 2.403,6 

3 ðất giao thông (DGT) 1.555,6 

4 ðất mặt nước chuyên dùng (MNC) 7.712,5 

5 ðất chuyên trồng lúa nước (LUC) 577,7 

6 ðất trồng lúa nước còn lại (LUK) 4.645,6 

7 ðất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) 298 

 
Tổng cộng 100.151,3 

- Ngoài ra, trong phạm vi ñầu tư dự án có chồng lấn khoảng 0,55ha diện tích 
trồng rừng ngập mặn của Dự án ñầu tư phát triển rừng ven biển ñầm phá tỉnh 
Thừa Thiên Huế do Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế làm chủ ñầu tư; tổng chi phí 
thực hiện (ñã ñược nghiệm thu): 182.690.000 ñồng. 

5. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng một khu du lịch - nghỉ dưỡng kết hợp các 
dịch vụ ẩm thực, vui chơi tạo nên ñiểm nhấn ñặc sắc tại khu vực ñầm phá Cầu Hai. 
Khu du lịch nghỉ dưỡng là ñiểm ñến du lịch mới, góp phần ña dạng hóa các ñiểm ñến 
du lịch trên ñịa bàn tỉnh.  

6. Sự thuận lợi của ñịa ñiểm dự án: 

- Khu ñất cách trung tâm thành phố khoảng 30 km; cách sân bay Phú Bài 
khoảng 19km; cách cảng Chân Mây khoảng 30 km.  

- Vị trí dự án tiếp giáp vùng ñầm phá Cầu Hai, thuận tiện cho việc xây dựng 
khu du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi với cảnh quan ñầm phá.  

- Vùng ñầm phá Cầu Hai có nguồn cung hải sản ña dạng, phong phú thuận lợi 
cho việc phát triển các dịch vụ ẩm thực. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà ñầu tư 
quan tâm, thực hiện cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh; nếu có trên 
01 nhà ñầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà ñầu tư dự án theo quy ñịnh.  

8. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 
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9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký, nghiên cứu ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau:  

9.1. Quy mô, tính chất dự án: Xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch trên cơ sở 
phát triển hài hòa các cảnh quan vùng ñầm phá; tại thời ñiểm nộp hồ sơ, phương án 
kiến trúc ñã cơ bản hoàn thành; ngôn ngữ kiến trúc sáng tạo về chất liệu, chú trọng 
vật liệu có ñộ bền phù hợp với môi trường ñầm phá ñồng thời vẫn thân thiện môi trường. 
Phương án thiết kế về hình khối công trình trên cơ sở kết hợp cảnh quan hiện hữu của 
khu vực cần ñược tập trung khai thác một cách sáng tạo ñể ñảm bảo hình thành nên 
một khu du lịch nghỉ dưỡng ñặc sắc, trở thành ñiểm ñến thu hút khách du lịch. Các 
phân khu cơ bản như sau:  

- Khách sạn; khu biệt thự lưu trú ngắn ngày; 

- Khu nhà hàng, quán cafe; 

- Khu vui chơi, giải trí, thể thao, quảng trường; spa;  

- Các khu vực hỗ trợ khác.  

- Hệ thống thu gom, xử ký nước thải phù hợp với quy ñịnh (ñảm bảo không xả thải 
trực tiếp ra môi trường ñầm phá) 

9.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến: tối thiểu 100 tỷ ñồng (chưa kể tiền thuê ñất). 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: không quá 48 tháng tính từ thời ñiểm thuê ñất. 

9.4. Thời gian thuê ñất: 50 năm 

9.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hàng năm  

9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

9.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 
20% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược sử dụng 
ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, 
nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ 
cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo 
quy ñịnh. 

- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở báo cáo 
giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh theo quy ñịnh 
của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 
nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng 
quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập). 
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- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ 
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư. 

* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương sau khi ñược UBND tỉnh chấp thuận 
cho phép ñầu tư, thành lập doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành, khai thác 
và thực hiện các nghĩa vụ với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành. 

9.6.2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương ñể thực hiện dự án 
(chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án 
không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc sở hữu của mình 
chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm báo cáo. 

- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ 
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư. 

9.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư, quản lý vận hành: Theo quy ñịnh cụ thể 
của pháp luật. 

9.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch:  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng ñất kỳ cuối của UBND huyện Phú Lộc. 

- Dự án phù hợp Quy hoạch nông thôn mới xã Lộc ðiền ñã ñược UBND huyện 
Phú Lộc phê duyệt tại Quyết ñịnh số 4223/Qð-UBND ngày 29/12/2017, khu ñất có 
chức năng là ñất du lịch, thương mại dịch vụ, chủ yếu là ñất mặt nước và 5.223,3 m2 
ñất lúa. 

- Mật ñộ xây dựng không quá 25%. 

11. Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 1483/Qð-UBND        Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích ðịa ñạo An Hô 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 08 tháng 5 năm 2019; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng ðịa ñạo An Hô (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) là di tích 
lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh.  

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Nguyên; Giám ñốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế; 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

    
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 1484/Qð-UBND        Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích ðịa ñiểm Trạm phẫu thuật tiền phương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng di tích 
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 08 tháng 5 năm 2019; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng ðịa ñiểm Trạm phẫu thuật tiền phương (xã Phong Hiền, 
huyện Phong ðiền) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh.  

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Hiền; Giám ñốc Bảo tàng Lịch sử 
Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

   
 
 

  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Dung 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1490/Qð-UBND 

    
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2019 

   
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh giá thóc ñể thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp năm 2019 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng ñất nông nghiệp; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1371/TTr-STC ngày 10 tháng 6 
năm 2018 và Cục Thuế tại Công văn số 4400/CT-HKDCN ngày 31 tháng 5 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Quy ñịnh giá 01 kilôgam thóc ñể thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp 
năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 5.800 ñồng/kg. 

(Năm nghìn, tám trăm ñồng mỗi kilôgam). 

ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, 
thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị liên quan kiểm tra, ñôn ñốc việc nộp thuế 
ñầy ñủ, kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1508/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2019       
 

QUYẾT ðỊNH 
ðiều chỉnh danh mục kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi ñầu tư 

của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

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

Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án 
kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 1605/SKHðT-XTðT 
ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. ðiều chỉnh danh mục kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án 
kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, ñịnh hướng ñến năm 2020 (Phụ lục 
danh mục và thông tin dự án ñính kèm). 

 ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan 
có trách nhiệm ñăng tải thông tin các dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử 
thuộc ñơn vị quản lý. 
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ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển 
ñô thị tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan 
liên quan căn cứ thông tin dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia 
nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 
và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết ñịnh này vẫn 
giữ nguyên. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban 
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám ñốc Ban Quản lý khu vực phát triển 
ñô thị tỉnh; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 1508/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh) 
 

STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

I DANH MỤC BỔ SUNG THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ 

1 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 1) 

Xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
35 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước 
ngoài, lựa chọn nhà 
ñầu tư dự án có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðã công bố theo 
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 

2 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 2) 

Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến,  
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
43,2 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước 
ngoài, lựa chọn nhà 
ñầu tư dự án có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 

3 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 3) 

Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến,  
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
86 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước 
ngoài, lựa chọn nhà 
ñầu tư dự án có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 
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STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

4 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 4) 

Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
71 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước ngoài, 
lựa chọn nhà ñầu tư 
dự án có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 

5 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 5) 

Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
26,27 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước ngoài, 
lựa chọn nhà ñầu tư 
dự án có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 

6 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 6) 

Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
68,8 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước ngoài, 
lựa chọn nhà ñầu tư 
dự án có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðã công bố theo 
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 

7 
Dự án Khu ñô thị Chân Mây 
(vị trí 7) 

Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô 

Khoảng 
44,6 ha 

Xây dựng Khu ñô thị 
kết hợp thương mại 
dịch vụ 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước ngoài, 
lựa chọn nhà ñầu tư 
dự án có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Bổ sung thông tin 
chi tiết dự án. 
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STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

8 Khu ở tại thị trấn Lăng Cô 

Tại các lô ñất OTT-A7, 

OTT-A8 thuộc quy hoạch 

chi tiết xây dựng thị trấn 

Lăng Cô và Làng Chài, 

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

Khoảng 

2,89ha 

- ðầu tư xây dựng khu 

nhà ở ñể bán hoặc cho 

thuê; từng bước ñầu tư 

xây dựng, chỉnh trang 

thị trấn Lăng Cô theo 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng thị trấn Lăng Cô 

và làng Chài ñược cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Góp phần xây dựng 

thị trấn Lăng Cô thành 

một ñô thị ñặc thù về 

du lịch sinh thái và 

nghỉ dưỡng có tiêu 

chuẩn quốc tế. 

- Hình thành một 

không gian sống và 

nghỉ dưỡng cho người 

dân trong khu vực 

cũng như người dân 

các nơi khác. 

- Dự án hoàn thành sẽ 

là nơi sinh sống cho 

khoảng từ 400 ñến 

600 người. 

ðầu tư trong nước 

hoặc ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài; Lựa chọn 

nhà ñầu tư dự án có 

sử dụng ñất theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

Bổ sung vào danh 

mục và thông tin 

dự án. 
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STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

II DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN CÁC KHU ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG 

1 
Dự án Khu ñô thị hai bên 
ñường Chợ Mai - Tân Mỹ 

Thuộc khu C - ðô thị mới 
An Vân Dương 

Khoảng 
49,5ha 

- Cụ thể hóa và từng 
bước hoàn thiện ñồ án 
quy hoạch chung 
Khu ñô thị mới  
An Vân Dương nói 
chung và Khu C - ðô thị 
mới An Vân Dương 
nói riêng; góp phần 
làm thay ñổi diện mạo 
khu vực thuộc ñịa bàn 
xã Phủ Thượng, 
huvện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
- ðầu tư ñấu nối hoàn 
chỉnh hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trong 
khu vực và hình thành 
nên khu ñô thị mới có 
các thiết chế hạ tầng xã 
hội; khu ñô thị xanh, 
ñô thị Carabon thấp. 
ðáp ứng nhu cầu về 
nhà ở của người dân 
và nhu cầu mua sắm, 
lưu trú cho khách du lịch 
khi ñến Huế. Qua ñó 
tạo doanh thu cho 
doanh nghiệp thực hiện 
dự án. 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư trực tiếp 
nước ngoài; lựa chọn 
nhà ñầu tư dự án 
ñầu tư có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật về 
ñấu thầu 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Nay ñiều chỉnh 
thông tin dự án. 
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STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

    

- Tạo ñộng lực phát triển 
kinh tế - xã hội cho các 
ñịa phương lân cận 
xung quanh khu vực dự 
án, nhất là tạo công ăn 
việc làm cho người lao 
ñộng trong suốt quá 
trình thực hiện và hoàn 
thành dự án. 

  

2 
Khu quy hoạch LK7, BT1, 
OTM1 và OTM2  

Các lô ñất có ký hiệu LK7, 
BT1, OTM1 và OTM2  
thuộc Khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương. 

Khoảng 
8,39ha. 

Cụ thể hóa và từng 
bước hoàn thiện ñồ án 
quy hoạch chung Khu 
ñô thị mới An Vân 
Dương nói chung và 
Khu A - ðô thị mới An 
Vân Dương nói riêng; 
góp phần làm thay ñổi 
diện mạo khu vực thuộc 
ñịa bàn phường Xuân Phú, 
thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
 - ðầu tư ñấu nối hoàn 
chỉnh hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật trong khu vực 
và hình thành nên khu 
dân cư mới, khu thương 
mại dịch vụ cao cấp,   
ñáp ứng nhu cầu về nhà ở 
của người dân và nhu 
cầu mua sắm, nghỉ 
dưỡng, lưu trú cho 
khách du lịch khi ñến 
Huế. Qua ñó tạo doanh 
thu cho doanh nghiệp 
thực hiện dự án. 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư trực 
tiếp nước ngoài; lựa 
chọn nhà ñầu tư dự 
án ñầu tư có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật 
về ñấu thầu. 

ðã công bố theo  
danh mục kêu gọi 
ñầu tư kèm theo 
Quyết ñịnh số 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 
Nay ñiều chỉnh 
thông tin dự án. 
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STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

    

- Tạo ñộng lực phát 

triển kinh tế - xã hội 

cho các ñịa phương 

lân cận xung quanh 

khu vực dự án, nhất 

là tạo công ăn việc 

làm cho người lao 

ñộng trong suốt quá 

trình thực hiện và 

hoàn thành dự án. 

  

3 

Khu ở - Thương mại OTM3 

và Khu công viên vui chơi 

giải trí CX3 

Các lô ñất có ký hiệu 

OTM3, CX3 và CL2 thuộc 

Khu A - ðô thị mới An 

Vân Dương, thuộc ñịa bàn 

phường An ðông, thành 

phố Huế. 

Khoảng 

22,3 ha 

- Hình thành khu dân 

cư, thương mại dịch 

vụ và xây dựng Khu 

văn hóa ña năng;  

- Là Khu ñô thị xanh, 

ñô thị Carbon thấp. 

ðầu tư trong nước 

hoặc ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài; lựa chọn 

nhà ñầu tư dự án ñầu tư 

có sử dụng ñất theo 

quy ñịnh của pháp 

luật về ñấu thầu. 

ðã công bố theo  

danh mục kêu gọi 

ñầu tư kèm theo 

Quyết ñịnh số 

235/Qð-UBND 

ngày 26/01/2019. 

Nay ñiều chỉnh 

thông tin dự án. 
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phương án thực hiện 
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4 

Dự án thành phố thông minh 
(hoặc khu Công nghệ thông 
tin tập trung), thuộc Khu B - 
ðô thị mới An Vân Dương 

Các lô ñất có ký hiệu 
CN1~6, CX10~11 thuộc 
Khu B - ðô thị mới An 
Vân Dương, thuộc ñịa bàn 
xã Thủy Vân, thị xã Hương 
Thủy. 

Khoảng 
39,6 ha 

Xây dựng khu công 
nghệ cao ñể thu hút 
các nhà ñầu tư trong 
lĩnh vực nghiên cứu 
phát triển; ñào tạo và 
ươm tạo; sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao thuộc lĩnh vực có 
thế mạnh của tỉnh 
như công nghệ thông 
tin truyền thông, 
công nghệ sinh học... 
Có quy hoạch ñất ở, 
xây dựng ñô thị xanh, 
ñô thị thông minh. 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư nước 

ngoài, lựa chọn nhà 
ñầu tư dự án ñầu tư 
có sử dụng ñất theo 
quy ñịnh của pháp 

luật ñấu thầu. 

ðiều chỉnh hình 
thức ñầu tư, 
phương án thực 
hiện trong danh 
mục ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 

5 ðô thị giáo dục Quốc tế - Huế  

Các lô ñất có ký hiệu 
TH2~5 thuộc Khu E - ðô thị 
mới An Vân Dương, thuộc 
ñịa bàn xã Thủy Vân, thị xã 
Hương Thủy. 

Khoảng 
42,6ha 

Hình thành ñô thị 
giáo dục Quốc tế - 
Huế với ñầy ñủ các 
cấp bậc học từ Mầm 
non ñến ñào tạo sau 
ðại học nhằm ñáp 
ứng nhu cầu học tập 
của người dân tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế 
và khu vực lân cận. 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư trực 

tiếp nước ngoài; lựa 
chọn nhà ñầu tư dự 

án ñầu tư có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật 

về ñấu thầu. 

Bổ sung vào danh 
mục và thông tin 
dự án. 
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phương án thực hiện 

Ghi chú 

6 
Dự án nhà ở xã hội tại lô 
XH1, thuộc khu C, ñô thị 
mới An Vân Dương 

Lô XH1 thuộc khu C khu 
ñô thị mới An Vân Dương 

Khoảng 
3,18ha 

Xây dựng dự án nhà ở 
xã hội tại khu C - ðô thị 
mới An Vân Dương 

ðầu tư trong nước 
hoặc ñầu tư trực 
tiếp nước ngoài; lựa 
chọn nhà ñầu tư dự 
án ñầu tư có sử 
dụng ñất theo quy 
ñịnh của pháp luật 
về ñấu thầu. 

ðiều chỉnh hình 
thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 
trong danh mục 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 
235/Qð-UBND 
ngày 26/01/2019. 

 



CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 29-6-2019 21

I. BỔ SUNG THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ TRONG 
KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ (08 DỰ ÁN) 

 
DỰ ÁN 1: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 1) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 1). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:  

- Phía Bắc khu vực giáp Khu du lịch Laguna. 

- Phía Nam khu vực giáp ñường giao thông. 

- Phía ðông khu vực giáp sông Bù Lu. 

- Phía Tây khu vực giáp núi Cháy Lim. 

3. Diện tích: Khoảng 35 ha. 

4. Hiện trạng: Khu vực ñã ñược ñền bù giải phóng mặt bằng khoảng 6,2 ha, còn 
lại chưa ñược ñền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng ñất chủ yếu là ñất 
trồng lúa khoảng 21,9 ha, ñất trồng cây hàng năm và lâu năm khoảng 5,9 ha và các 
loại ñất khác. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn, an tâm 
và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, 
thông thoáng trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi ñược bao quanh bởi núi và sông. Cảnh quan 
thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

- Dân cư khu vực phân bố rải rác, các khu tái ñịnh cư ñã xây dựng cơ bản hoàn thiện, 
thuận lợi cho việc di dời, tái ñịnh cư phục vụ nhu cầu phát triển ñô thị. 

- Khu vực có vị trí thuận lợi, tiếp giáp với Khu du lịch Laguna, Khu du lịch 
Cảnh Dương và khu vực bán ñảo sông Bù Lu, thuận tiện trong việc phát triển các loại hình 
dịch vụ, nhà ở, vui chơi giải trí.  

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
cụ thể các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất biệt thự (ký hiệu: BT1): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất biệt thự (ký hiệu: BT3): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất ở liên kế (ký hiệu: LKC): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 70%. 

- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu: TT): Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất trường trung học cơ sở (ký hiệu: THCS-01): Chiều cao từ 02-05 tầng, mật ñộ 
xây dựng 50%. 
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- ðất xây dựng chợ (ký hiệu: MK-01): Chiều cao từ 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- Công trình phức hợp thương mại, nghiệp vụ, nhà ở (ký hiệu: CC-01): Chiều cao 
từ 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất y tế (ký hiệu: BV4-01 có diện tích 0,17 ha; BV1-01 có diện tích 0,27 ha): 
Chiều cao từ 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất thương mại (ký hiệu: TM-01): Chiều cao từ 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất công trình xử lý nước thải (ký hiệu: HTKT-01). 

- ðất giao thông, cây xanh. 

9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Trên 1.050 tỷ ñồng (cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 05 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất ñối với 
những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư  

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: Nhà 
ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 
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- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính 
hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, 
xuất khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề 
liên quan khác,... ).  

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 525 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư 
hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong 
các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức 
ñầu tư trên 525 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 630 tỷ ñồng. 
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Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp 
lớn nhất, không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với 
trường hợp có nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo 
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

1 Vị trí số 1 (Diện tích khoảng 35ha) 

 BT1 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 LKC Nhà ở giá rẻ (ðất ở liên kế) 1,50 

 THCS Trường trung học cơ sở (ðất giáo dục) 2,00 

 BV1 Trạm y tế 
(ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 TT Nhà ở tập thể (ðất ở liên kế) 3,00 

 CC ðất công trình công cộng 1,20 

 TM ðất thương mại dịch vụ 3,00 

 MK ðất chợ (ðất công cộng) 2,00 

11. Thông tin liên hệ 

11.1 Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 
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11.2 Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824. 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn. 
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DỰ ÁN 2: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 2) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 2). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:  

- Phía Bắc: Giáp ñường giao thông nội bộ Khu ñô thị. 

- Phía Nam: Giáp ñường giao thông Quốc lộ 1A. 

- Phía ðông: Giáp ñường giao thông nội bộ Khu ñô thị. 

- Phía Tây: Giáp ñường trục chính Khu ñô thị Chân Mây 

3. Diện tích: Khoảng 43,2 ha (bao gồm phần diện tích sông ñào theo quy hoạch 
khoảng 1,3 ha) 

4. Hiện trạng: Chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng 
ñất chủ yếu là ñất ở nông thôn khoảng 15,9 ha, ñất trồng cây lâu năm khoảng 11 ha, 
ñất trồng cây hàng năm khoảng 10,6 ha, ñất trồng lúa khoảng 1,3 ha, ñất công trình 
giáo dục 2,1 ha và các loại ñất khác. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn, an tâm 
và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, 
thông thoáng trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi ñược bao quanh bởi núi và sông. Cảnh quan 
thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể 
các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế 

+ Liên kế A (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

+ Liên kế B (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

+ Liên kế C (ký hiệu LKC): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 70%. 

- ðất ở biệt thự (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng. 

- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 
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- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THMN, THPT): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ 
xây dựng 50%. 

- ðất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất biến xe liên tỉnh (ký hiệu BXLT): Chiều cao 01-02 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất cây xanh, giao thông. 

9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Trên 1.290 tỷ ñồng (cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 05 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức 
quy ñịnh của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 
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- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính 
hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, 
xuất khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề 
liên quan khác,...). 

9 .8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 645 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 645 tỷ ñồng. 
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- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 775 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

2 Vị trí số 2 (Diện tích khoảng 43,2ha) 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
(ðất ở liên kế) 

2,85 

 LKA Nhà ở liên kế loại A (ðất ở liên kế) 1,20 

 LKB Nhà ở liên kế loại B (ðất ở liên kế) 1,20 

 LKC Nhà liên kế giá rẻ (ðất ở liên kế)  1,50  

 TH Trường tiểu học (ðất giáo dục) 2,00 

 THMN Trường mầm non (ðất giáo dục) 2,00 

 THPT Trường trung học phổ thông 
 (ðất giáo dục) 

2,00 

 TT Nhà ở tập thể (ðất ở liên kế) 3,00 

 BV1 Trạm y tế 
(ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 MK ðất chợ (ðất công cộng) 2,00 

 BXLT Bến xe liên tỉnh (ðất giao thông) 1,00 
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11. Thông tin liên hệ 

11.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 

11.2. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824. 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn. 
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DỰ ÁN 3: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 3) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 3). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:  

- Phía Bắc: Giáp mặt nước sông Thừa Lưu. 

- Phía Nam: Giáp mặt nước quy hoạch. 

- Phía ðông: Giáp ñường trục chính Khu ñô thị Chân Mây. 

- Phía Tây: Giáp mặt nước sông Bù Lu. 

3. Diện tích: Khoảng 86 ha. 

4. Hiện trạng: Khu ñất chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng 
sử dụng ñất chủ yếu là ñất trồng lúa khoảng 45,6 ha, ñất trồng cây lâu năm 15,2 ha, 
ñất bằng chưa sử dụng khoảng 6,3 ha, ñất trồng cây hàng năm khoảng 3,4 ha, ñất 
sông suối khoảng 8,8 ha và các loại ñất khác. Khu vực không có dân cư sinh sống; 
chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 86 tỷ ñồng. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn và thân thiện 
với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng 
trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. Khu vực có 
vị trí gần sông, gần trục ñường giao thông chính của Khu ñô thị. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ðấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể 
các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế 

+ Liên kế A (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

+ Liên kế B (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

- ðất ở biệt thự 

+ Biệt thự ñơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

+ Biệt thự ñơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 45%. 

+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, 
mật ñộ xây dựng 75%. 

- ðất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ 02-15 tầng, mật ñộ xây dựng 20%. 
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- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 1-5 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất giáo dục (ký hiệu THMN): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất hạ tầng kỹ thuật: 

+ ðất HTKT (Cửa hàng xăng dầu): Diện tích 4.037m2. 

+ ðất HTKT (trạm xử lý nước thải): Diện tích 5.052m2. 

- ðất cây xanh, giao thông. 

9.2. Về tổng mức ñầu tư dự án: Trên 2.580 tỷ ñồng(cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Về tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 07 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 
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- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín 
dụng ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 
các tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, chuyển giao 
công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,...). 

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 1.160 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập pháp nhân 
mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm của 
nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 1.160 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc 
một trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... 
có tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 1.420 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 
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Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo 
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

3 Vị trí số 3 (Diện tích khoảng 86ha) 

 BT1 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT2 Nhà ở ñơn lập loại lớn (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
(ðất ở liên kế) 

2,85 

 LKA  Nhà liên kế loại A (ðất ở liên kế) 1,20 

 LKB Nhà ở liên kế loại B (ðất ở liên kế) 1,20 

 LKC Nhà liên kế giá rẻ (ðất ở liên kế) 1,50 

 THMN Trường mầm non (ðất giáo dục) 2,00 

 BV1 Trạm y tế 
(ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 CC ðất công trình công cộng 1,20 

 CT 0,5A, 
6, 7, 8, 9 

Nhà ở chung cư (ðất ở liên kế) 3,00 

 CT 10 Nhà ở chung cư (ðất ở liên kế) 2,40 

11. Thông tin liên hệ 

a) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 
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b) Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn 
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DỰ ÁN 4: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 4) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 4). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:  

- Phía Bắc: Giáp mặt nước sông Thừa Lưu. 

- Phía Nam: Giáp mặt nước quy hoạch. 

- Phía ðông: Giáp mặt nước sông Thừa Lưu. 

- Phía Tây: Giáp ñường trục chính Khu ñô thị Chân Mây. 

3. Diện tích: Khoảng 71 ha. 

4. Hiện trạng: Khu ñất chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng 
sử dụng ñất chủ yếu là ñất ở nông thôn 14,4 ha, ñất trồng lúa khoảng 21,5 ha, ñất 
nghĩa ñịa khoảng 24,5 ha, ñất trồng cây hàng năm và cây lâu năm khoảng 9 ha và các 
loại ñất khác. Khu vực có 81 hộ dân sinh sống; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 128 tỷ ñồng. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn và thân thiện 
với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng 
trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. Khu vực có 
vị trí gần sông, gần trục ñường giao thông chính của Khu ñô thị. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ðấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư dự án có 
sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể 
các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

- ðất ở biệt thự 

+ Biệt thự ñơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

+ Biệt thự ñơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 45%. 

+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, 
mật ñộ xây dựng 75%. 

- ðất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ 02-15 tầng, mật ñộ xây dựng 20%. 

- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất giáo dục (ký hiệu THMN, THCS, TH): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ 
xây dựng 50%. 
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- ðất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất cây xanh, giao thông. 

9.2. Về tổng mức ñầu tư dự án: Trên 2.130 tỷ ñồng(cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Về tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 07 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong suốt 
quá trình thực hiện dự án.  
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- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, chuyển giao 
công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,...). 

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 960 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập pháp nhân 
mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm của 
nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 960 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 1.170 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 
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9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

9.11. Phương án bồi thường, tái ñịnh cư: Dự kiến bố trí tái ñịnh cư vào Khu 
tái ñịnh cư Lộc Tiến hoặc bố trí tái ñịnh cư tại chỗ. Nhà ñầu tư cam kết có phương án 
tái ñịnh cư hợp lý, ñảm bảo ổn ñịnh cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho các hộ dân 
thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, 
phê duyệt. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

4 Vị trí số 4 (Diện tích khoảng 71ha) 

 BT1 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT2 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
(ðất ở liên kế) 

2,85 

 LKA  Nhà liên kế loại A (ðất ở liên kế) 1,20 

 TH Trường tiểu học (ðất giáo dục) 2,00 

 THMN Trường mầm non (ðất giáo dục) 2,00 

 THCS Trường trung học cơ sở (ðất giáo dục) 2,00 

 BV1 Trạm y tế 
 (ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 BV2 Phòng khám ña khoa 
 (ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1.20 

 BV4 Nhà hộ sinh 
(ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 CT5 Nhà ở chung cư (ðất ở liên kế) 3,00 

 TM ðất thương mại dịch vụ 3,00 

 MK ðất chợ (ðất công cộng) 2,00 
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11. Thông tin liên hệ 

a) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 

b) Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824. 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn. 
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DỰ ÁN 5: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 5) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 5). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:  

- Phía Bắc: Giáp ñường giao thông kết nối QL 1A và Cầu Bù Lu. 

- Phía Nam: Giáp Quốc lộ 1A. 

- Phía ðông: Giáp Sông Bù Lu. 

- Phía Tây: Giáp Bệnh viện Chân Mây, ñường giao thông. 

3. Diện tích: Khoảng 26,27 ha. 

4. Hiện trạng: Chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng ñất 
chủ yếu là ñất trồng lúa khoảng 18,1 ha, ñất trồng cây hàng năm khoảng 4,5, ñất 
trồng cây lâu năm 2,2 ha, ñất ở khoảng 0,2 ha, ñất chợ 0,4 ha và các loại ñất khác. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn, an tâm 
và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, 
thông thoáng trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
cụ thể các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

- ðất ở biệt thự 

+ Biệt thự ñơn lập (ký hiệu BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, 
mật ñộ xây dựng 75%. 

- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50% 

- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất HTKT (Trạm xử lý nước thải) 

- ðất cây xanh. 
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9.2. Về tổng mức ñầu tư dự án: Trên 780 tỷ ñồng (cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Về tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 04 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất ñối với 
những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 
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b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, 
chuyển giao công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,...). 

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 390 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 390 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc 
một trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... 
có tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 470 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 
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9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

5 Vị trí số 5 (Diện tích khoảng 26,27ha) 

 BT1 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
(ðất ở liên kế) 

2,85 

 BV1 Trạm y tế  (ðất Bệnh viện - phòng khám) 1,20 

 LKB Nhà ở liên kế loại B (ðất ở liên kế) 1,20 

 TT Nhà ở tập thể (ðất ở liên kế) 3,00 

11. Thông tin liên hệ 

11.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 

11.2. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824. 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn. 
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DỰ ÁN 6: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 6) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 6). 

2. ðịa ñiểm:Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau: 

- Phía Bắc: Giáp mặt nước quy hoạch. 

- Phía Nam: Giáp ñường giao thông. 

- Phía ðông: Giáp ñường giao thông. 

- Phía Tây: Giáp mặt nước quy hoạch. 

3. Diện tích: Khoảng 68,8 ha. 

4. Hiện trạng: Khu ñất chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng 
sử dụng ñất chủ yếu là ñất trồng lúa khoảng 38,9 ha, ñất trồng cây hàng năm khoảng 
9,2 ha, ñất bằng chưa sử dụng khoảng 4,8 ha, ñất công trình giao thông 4,9 ha, ñất 
trồng cây lâu năm 3,3 ha và các loại ñất khác. Khu vực không có dân cư sinh sống; 
chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 70 tỷ ñồng. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn và thân thiện 
với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng 
trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 
- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 

việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ðấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư dự án có 
sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 
9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 

ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
cụ thể các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

- ðất ở biệt thự (ký hiệu BT-3): Chiều cao 1-3 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng. 

- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THCS, THMN): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ 
xây dựng 50%. 

- ðất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất cây xanh, giao thông. 

9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Trên 2.040 tỷ ñồng(cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 06 năm kể từ khi ñược giao ñất. 
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9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 
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Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, chuyển giao 
công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,...). 

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 920 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 920 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 1.120 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 
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Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

6 Vị trí số 6 (Diện tích khoảng 68,8ha) 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
(ðất ở liên kế) 

2,85 

 BV1 Trạm y tế 
 (ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 BV4 Nhà hộ sinh   
(ðất Bệnh viện - phòng khám) 

1,20 

 LKA  Nhà liên kế loại A (ðất ở liên kế) 1,20 

 TH Trường tiểu học (ðất giáo dục) 2,00 

 THMN Trường mầm non (ðất giáo dục) 2,00 

 THCS Trường trung học cơ sở (ðất giáo dục) 2,00 

 MK ðất chợ (ðất công cộng) 2,00 

 TM ðất thương mại dịch vụ 3,00 

 CC ðất công trình công cộng 1,20 

11. Thông tin liên hệ 

a) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 

b) Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn 
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DỰ ÁN 7: KHU ðÔ THỊ CHÂN MÂY (VỊ TRÍ 7) 

1. Tên dự án: Khu ñô thị Chân Mây (Vị trí 7). 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc Khu ñô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:   

- Phía Bắc: Giáp ñường giao thông. 

- Phía Nam: Giáp mặt nước quy hoạch. 

- Phía ðông: Giáp mặt nước sông Bù Lu. 

- Phía Tây: Giáp mặt nước quy hoạch. 

3. Diện tích: Khoảng 44,6 ha. 

4. Hiện trạng: Chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng ñất 
chủ yếu là ñất trồng lúa khoảng 18,5 ha, ñất trồng cây lâu năm khoảng 6,2 ha, ñất bằng 
chưa sử dụng 4,3 ha, ñất sông suối 8,8 ha và các loại ñất khác. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- Xây dựng Khu ñô thị Chân Mây trở thành Khu ñô thị sinh thái, an toàn, an tâm 
và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, 
thông thoáng trong Khu ñô thị. 

- Phát triển hoàn chỉnh, ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu ñô thị 
hiện ñại, kết hợp thương mại, dịch vụ. 

Vị trí dự án 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 45km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi ñược bao quanh bởi núi và sông. Cảnh quan 
thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 

- Khu vực dự án gần Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch và khu cảng, 
việc phát triển ñô thị phục vụ cho lao ñộng làm việc tại khu vực là ñiều cần thiết và 
có hiệu quả. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu ñô thị hiện ñại, kết hợp 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
cụ thể các hạng mục phát triển như sau: 

- ðất ở liên kế 

+ Liên kế A (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

+ Liên kế B (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%. 

- ðất ở biệt thự: 

+ Biệt thự ñơn lập (ký hiệu BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%. 

- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng. 

- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 
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- ðất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%. 

- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THMN): Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%. 

- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50% 

- ðất cây xanh, giao thông. 

9.2. Về tổng mức ñầu tư dự án: Trên 1.320 tỷ ñồng (cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Về tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 06 năm kể từ khi ñược giao ñất. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư 
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. 
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- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất 
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn 
ñầu tư. 

Ngoài ra nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, 
chuyển giao công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,...). 

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 660 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức ñầu tư 
trên 660 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 790 tỷ ñồng. 
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Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24/02/2012. 

Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

7 Vị trí số 7 (Diện tích khoảng 44,6ha) 

 TM ðất thương mại dịch vụ 3,00 

 BT1 Nhà ở ñơn lập (ðất ở biệt thự) 0,8 

 BT3 Nhà ở song lập (ðất ở biệt thự) 1,00 

 SH Nhà ở kinh doanh (shop - house) 
 (ðất ở liên kế) 

2,85 

 BV1 Trạm y tế (ðất Bệnh viện phòng khám) 1,20 

 LKA  Nhà liên kế loại A (ðất ở liên kế) 1,20 

 LKB Nhà ở liên kế loại B (ðất ở liên kế) 1,20 

 TH Trường tiểu học (ðất giáo dục) 2,00 

 THMN Trường mầm non (ðất giáo dục) 2,00 

 TT Nhà ở tập thể (ðất ở liên kế) 3,00 

 CC ðất công trình công cộng 1,20 

11. Thông tin liên hệ 

11.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 
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11.2. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn 
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DỰ ÁN 8: KHU NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN LĂNG CÔ 

1. Tên dự án: Khu nhà ở tại thị trấn Lăng Cô. 

2. ðịa ñiểm: Tại các lô ñất OTT-A7, OTT-A8 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng 
thị trấn Lăng Cô và làng Chài, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Phạm vi ranh giới 
như sau:  

- Phía Bắc: Giáp tuyến ñường quy hoạch 12m. 

- Phía Nam: Giáp tuyến ñường quy hoạch 12m. 

- Phía ðông: Giáp tuyến ñường quy hoạch 12m. 

- Phía Tây: Giáp ñường Nguyễn Văn quy hoạch 16,5m; 

 

3. Diện tích: Khoảng 2,89ha. 

4. Hiện trạng: Khu vực chưa ñược bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng 
sử dụng ñất chủ yếu là ñất ở khoảng 1,3 ha, ñất có mặt nước chuyên dùng chiếm 
khoảng 0,78 ha, ñất bằng chưa sử dụng và ñất vườn chiếm khoảng 0,66ha, còn lại là 
các loại ñất khác. Khu vực có khoảng 47 hộ dân ñang sinh sống; chi phí bồi thường, 
giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 70 tỷ ñồng. 

5. Mục tiêu ñầu tư 

- ðầu tư xây dựng khu nhà ở ñể bán hoặc cho thuê; từng bước ñầu tư xây dựng, 
chỉnh trang thị trấn Lăng Cô theo quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và 
làng Chài ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Góp phần xây dựng thị trấn Lăng Cô thành một ñô thị ñặc thù về du lịch sinh thái 
và nghỉ dưỡng có tiêu chuẩn quốc tế. 

Vị trí dự án 
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- Hình thành một không gian sống và nghỉ dưỡng cho người dân trong khu vực 
cũng như người dân các nơi khác. 

- Dự án hoàn thành sẽ là nơi sinh sống cho khoảng từ 400 ñến 600 người. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án 

- Khu ñất ñầu tư dự án thuộc ñịa bàn thị trấn Lăng Cô, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế 
tổng hợp, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại, trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng ñiểm 
miền Trung, trung tâm phát triển ñô thị, cảng biển và các ngành công nghiệp sạch, 
kỹ thuật cao. 

- Vị trí khu ñất cách thành phố Huế khoảng 65 km, sân bay quốc tế Phú Bài 
khoảng 50km; cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng 
khoảng 35 km. Khu vực có ñiều kiện thuận lợi về giao thông, hệ thống giao thông nội bộ 
kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñã ñược ñầu tư ñồng bộ. 

- Môi trường tự nhiên thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ñẹp, ñặc sắc. 

- Dân cư khu vực phân bố rải rác, các khu tái ñịnh cư ñã xây dựng cơ bản hoàn thiện, 
thuận lợi cho việc di dời, tái ñịnh cư phục vụ nhu cầu phát triển ñô thị. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư:Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau: 

9.1. Về tính chất phát triển dự án: Xây dựng khu nhà ở thấp tầng, biệt thự theo 
quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể các hạng mục phát triển 
như sau: 

- ðất ở thấp tầng, biệt thự; tầng cao từ 02 - 03 tầng; chiều cao từ 8 - 12 m; mật ñộ 
xây dựng ≤ 50%. 

- ðầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục: Giao thông, cây xanh, cấp ñiện, 
cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, thông tin liên lạc, PCCC,…ñầy ñủ theo quy hoạch.  

9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Trên 380 tỷ ñồng (cụ thể ñược xác ñịnh trong 
giai ñoạn lập hồ sơ lựa chọn nhà ñầu tư). 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 04 năm. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hiện hành. 
Trong ñó: 

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 
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9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư 

a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: 
Nhà ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 
thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược 
thực hiện ñối với Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các 
quy ñịnh hiện hành như sau: 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
20% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực 
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư 
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên 
ngân hàng không ñược xem xét); nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu 
hoặc nợ quá hạn. 

- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án 
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn 
chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ 
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc 
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét; nhà ñầu tư có văn bản cam kết 
không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có 
báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh 
ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư. 
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Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng 
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các 
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư). 

c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.   

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 
kinh tế - xã hội mang lại cho ñịa phương (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, 
chuyển giao công nghệ (nếu có), các chỉ số kinh tế hiệu quả và các vấn ñề liên quan khác,... ).  

9.8. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư hoặc với ñối tác liên doanh 
ñã ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc 
một trong các lĩnh vực nhà ở, ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... 
có tổng mức ñầu tư trên 190 tỷ ñồng.  

Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập 
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm 
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:  

- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư hoàn thành 
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực 
nhà ở, ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có tổng mức 
ñầu tư trên 190 tỷ ñồng. 

- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã 
ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc một 
trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,... có 
tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 230 tỷ ñồng. 

Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất, 
không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với trường hợp có 
nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án. 

Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép. 

9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

9.10. Phương án bồi thường, tái ñịnh cư: Dự kiến bố trí tái ñịnh cư vào 
Khu tái ñịnh cư Lập An. Nhà ñầu tư cam kết có phương án tái ñịnh cư hợp lý, ñảm bảo 
ổn ñịnh cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho các hộ dân thuộc diện bồi thường, 
giải phóng mặt bằng ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. 
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10. Quy hoạch: Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn 
Lăng Cô và Làng Chài, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 237/Qð-UBND ngày 23/01/2009. 

Hệ số sử dụng ñất: 

STT Kí hiệu Loại ñất 
Hệ số sử dụng ñất 

(lần) 

 OTT-A7 ðất ở thấp tầng biệt thự 1,50 

 OTT-A8 ðất ở thấp tầng biệt thự 1,50 

11. Thông tin liên hệ 

11.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3831324    Fax: 0234.3834675. 

Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn. 

11.2. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824. 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn. 
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II. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN TRONG KHU 

ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG (05 DỰ ÁN) 

DỰ ÁN 01: KHU ðÔ THỊ HAI BÊN ðƯỜNG CHỢ MAI - TÂN MỸ, 
THUỘC KHU C - ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG 

 

1. Tên dự án: Khu ñô thị hai bên ñường Chợ Mai - Tân Mỹ, thuộc khu C - ðô thị 
mới An Vân Dương. 

2. ðịa ñiểm: Khu ñất quy hoạch nằm hai bên tuyến ñường Chợ Mai - Tân Mỹ 
thuộc Khu C - ðô thị mới An Vân Dương, thuộc ñịa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phía Bắc giáp ranh giới khu D - ðô thị mới An Vân Dương; 

- Phía Nam giáp tuyến ñường quy hoạch lộ giới 36m và dự án Trung tâm phục hồi 
chức năng và hỗ trợ nông dân các dân tộc Bắc miền Trung; 

- Phía ðông giáp khu thể dục thể thao ña năng; 

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu. 

3. Diện tích: 49,5ha. 

4. Hiện trạng: Hiện trạng chủ yếu là ñất trồng lúa, ñất thủy lợi, ñất trồng cây 
lâu năm, ñất mặt nước, ñất bằng chưa sử dụng (98%), ñất thổ cư (2%). Dự kiến số hộ 
cần di dời và bố trí tái ñịnh cư là 05 hộ. 

5. Mục tiêu:  

Dự án Khu ñô thị hai bên ñường Chợ Mai - Tân Mỹ ñược thực hiện nhằm các 
mục tiêu chính sau: 

- Cụ thể hoá và từng bước hoàn thiện ñồ án quy hoạch chung Khu ñô thị mới 
An Vân Dương nói chung và Khu C - ðô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần 
làm thay ñổi diện mạo khu vực thuộc ñịa bàn xã Phú Thượng, huvện Phú vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- ðầu tư ñấu nối hoàn chính hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành 
nên khu ñô thị mới có các thiết chế hạ tầng xã hội; khu ñô thị xanh, ñô thị Carabon thấp. 
ðáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu mua sắm, lưu trú cho khách du 
lịch khi ñến Huế. Qua ñó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án. 

- Tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội cho các ñịa phương lân cận xung quanh 
khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng trong suốt quá trình 
thực hiện và hoàn thành dự án. 
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:  

Hiện nay, tuyến ñường Chợ Mai - Tân Mỹ ñang ñược Ban Quản lý Khu vực 
phát triển ñô thị triển khai thi công. Hiện trạng khu ñất chủ yếu là ñất trồng lúa 
(chiếm 98%) nên thuận lợi trong công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng. 

 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: lựa chọn nhà ñầu tư dự án ñầu tư có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 
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9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: 

Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư 
phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án 
phải ñảm bảo các tiêu chí sau: 

9.1. Quy mô, quy hoạch - kiến trúc xây dựng: 

- ðất ở thấp tầng (ký hiệu OTT): Mật ñộ xây dựng OTT1≤75%, OTT2~8 ≤ 60%, 
tầng cao ≤ 4 tầng;  

- ðất ở cao tầng (ký hiệu HB): Mật ñộ xây dựng ≤ 30%, tầng cao ≤ 9 tầng;  

- ðất Dịch vụ (ký hiệu DV): Mật ñộ xây dựng ≤ 40%, tầng cao ≤ 17 tầng; 

- ðất ở chỉnh trang (ký hiệu CTR): Mật ñộ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≤ 4 tầng;  

- ðất công trình công cộng: 

 + ðất trụ sở, cơ quan (ký hiệu CC4): MðXD ≤ 60%, tầng cao ≤ 4 tầng;  

 + ðất trường mầm non (ký hiệu TH1): MðXD ≤ 60%, tầng cao ≤ 4 tầng. 

- ðất Công viên cây xanh (ký hiệu CV): MðXD ≤ 10%, tầng cao ≤ 01 tầng; 

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng ñường, tính chất, 
quy mô của công trình xây dựng dọc tuyến nhưng khoảng cách tối thiểu ñến chỉ giới 
ñường ñỏ ñảm bảo: 

 + ðường chính: 5~6m. 

 + ðường khu vực, nội bộ: 3~5m.  

9.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến 

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2): 3.766.786 triệu ñồng. 

Trong ñó: 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng) (m1): 3.683.730 triệu ñồng. 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư) 
(m2): 83.056 triệu ñồng. 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Thời gian thực hiện hợp ñồng không quá 96 
tháng. Trong ñó, thời gian hoàn thành ñầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 36 tháng. 
Thời ñiểm tính tiến ñộ ñầu tư: ñược tính từ ngày bàn giao mặt bằng ñạt 75%. 

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất:  

- Thời hạn giao ñất hoặc cho thuê ñất; mục ñích sử dụng ñất; cơ cấu sử dụng ñất 
theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong ñó, 
ñất ở thấp tầng sử dụng ổn ñịnh lâu dài; ñất công trình công cộng (Trường mầm non), 
ñất thương mại dịch vụ có thời hạn tối ña 50 năm.  
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- Cơ sở xác ñịnh số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất mà nhà ñầu tư phải nộp cho 
ngân sách nhà nước trong thời hạn ñược giao ñất hoặc ñược cho thuê ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của dự án 
ñầu tư sẽ ñược quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 
Trong ñó, quy ñịnh về vốn như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức 
ñầu tư ñối với dự án. 

Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong cam kết 
về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc huy ñộng 
vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang. 

Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của 
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo 
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu 
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh 
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm 
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án 
tài chính của dự án. 

Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải 
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư 
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh. 

b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo văn bản 
cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần nghĩa vụ 
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư). 
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9.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư: Theo quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ 
tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 

9.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ.  

9.9. Yêu cầu môi trường, an toàn: 

- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các 
khu ñất, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch này. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn, 
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường ñô thị trong 
khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên ñường, công viên, 
các ñiểm xanh. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Công viên công cộng phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. 

10. Quy hoạch: Quyết ñịnh số 197/Qð-UBND ngày 22/01/2009 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu C - ðô thị mới 
An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 533/Qð-UBND ngày 04/3/2019 
về việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu C - ðô thị mới An Vân Dương, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Mật ñộ xây dựng gộp (bruto) ≤ 35%. 

- Hệ số sử dụng ñất của dự án: ≤ 1,4. 

11. Thông tin liên hệ: 

11.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn    

11.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: Lô I25,26,27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234. 3822 996 
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DỰ ÁN 02: KHU QUY HOẠCH LK7, BT1, OTM1 VÀ OTM2 

 THUỘC KHU A - ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG 

1. Tên dự án: Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc Khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương. 

2. ðịa ñiểm: Các lô ñất có ký hiệu LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc Khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương, thuộc ñịa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế. 

- Phía ðông giáp ñường Võ Nguyên Giáp; 

- Phía Tây giáp tuyến ñường quy hoạch 16,5m; 

- Phía Nam giáp ñường Hoàng Lanh; 

- Phía Bắc giáp khu ñất có ký hiệu CTR1. 

3. Diện tích: 8,39ha. 

4. Hiện trạng: Hiện trạng chủ yếu là ñất trồng lúa (93%), ñất thổ cư (2%), còn lại 
ñất khác. Dự kiến số hộ cần di dời và bố trí tái ñịnh cư là 05 hộ. 

5. Mục tiêu:  

Dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 ñược thực hiện nhằm các 
mục tiêu chính sau: 

- Cụ thể hóa và từng bước hoàn thiện ñồ án quy hoạch chung Khu ñô thị mới 
An Vân Dương nói chung và Khu A - ðô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần 
làm thay ñổi diện mạo khu vực thuộc ñịa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

 - ðầu tư ñấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành 
nên khu dân cư mới, khu thương mại dịch vụ cao cấp, ñáp ứng nhu cầu về nhà ở của 
người dân và nhu cầu mua sắm, nghỉ dưỡng, lưu trú cho khách du lịch khi ñến Huế. 
Qua ñó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án. 

 - Tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội cho các ñịa phương lân cận xung quanh 
khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng trong suốt quá trình 
thực hiện và hoàn thành dự án. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án: 

- Thuận lợi trong công tác BTGPMB do phần lớn diện tích ñất hiện trạng là ñất 
ruộng lúa (chiếm khoảng 99%) . 

- Khu ñất thuộc Khu A - ðô thị mới An Vân Dương. 

- Khu ñất có ñầy ñủ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. 
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7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: lựa chọn nhà ñầu tư dự án ñầu tư có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí sau: 

9.1. Quy mô, quy hoạch - kiến trúc xây dựng: 

+ ðất ở thấp tầng     : 34.520 m2; 

+ ðất ở kết hợp thương mại dịch vụ cao tầng : 20.922 m2; 

- ðối với ñất ở liên kế: tầng cao xây dựng ≤ 4 tầng; mật ñộ xây dựng ≤70%. 

- ðối với ñất ở biệt thự xây mới: tầng cao xây dựng ≤ 4 tầng; mật ñộ xây dựng ≤ 60%. 

- ðối với ñất dịch vụ thương mại kết hợp ở: tầng cao xây dựng: 15 ~ 19 tầng, 
mật ñộ xây dựng ≤ 50%.  

- Chỉ giới xây dựng:  

+ ðất ở thấp tầng (LK, BT): Lùi 4,0m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối với tất cả các 
tuyến ñường; 

+ ðối với ñất thương mại dịch vụ: Lùi ≥ 10m so với chỉ giới ñường ñỏ của các 
trục ñường xung quanh. 
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9.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến  

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2):  2.526.107 triệu ñồng. Trong ñó: 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, 
giải phóng mặt bằng) (m1): 2.494.271 triệu ñồng. 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư) 
(m2): 31.836 triệu ñồng. 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Không quá 60 tháng tính từ thời ñiểm bàn giao 
mặt bằng ñạt 75% tổng diện tích ñất dự án cho nhà ñầu tư.  

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất:  

- Thời hạn giao ñất hoặc cho thuê ñất; mục ñích sử dụng ñất; cơ cấu sử dụng ñất 
theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong ñó, 
ñất ở thấp tầng sử dụng ổn ñịnh lâu dài; ñất công trình ñất công trình thương mại dịch vụ 
có thời hạn tối ña 50 năm.  

- Cơ sở xác ñịnh số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất mà nhà ñầu tư phải nộp cho 
ngân sách nhà nước trong thời hạn ñược giao ñất hoặc ñược cho thuê ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức 
quy ñịnh của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của dự án 
ñầu tư sẽ ñược quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 
Trong ñó, quy ñịnh về vốn như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức 
ñầu tư ñối với dự án. 

Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong cam kết 
về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc huy ñộng 
vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang. 
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Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của 
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo 
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu 
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh 
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm 
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án 
tài chính của dự án. 

Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải 
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư 
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh. 

b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo văn bản 
cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần nghĩa vụ 
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư). 

9.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư: Theo quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời 
sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 

9.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

9.9. Yêu cầu môi trường, an toàn:  

- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các 
khu ñất, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch này. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn, 
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường ñô thị trong 
khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên ñường, công viên, 
các ñiểm xanh. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Công viên công cộng phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. 

10. Quy hoạch: Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch phân khu 
Khu A - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hệ số sử dụng ñất: 

+ ðối với khu ñất OTM1, OTM2: ≤ 9,5. 

+ ðối với khu ñất LK7: ≤ 2,8  

+ ðối với khu ñất BT1: ≤ 2,4 
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11. Thông tin liên hệ: 

11.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn    

11.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: Lô I25,26,27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234. 3822 996 
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DỰ ÁN 03: KHU Ở - THƯƠNG MẠI OTM3 VÀ KHU CÔNG VIÊN VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ CX3 THUỘC KHU A - ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG 

 

1. Tên dự án: Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí 
CX3 thuộc Khu A - ðô thị mới An Vân Dương. 

2. ðịa ñiểm: Các lô ñất có ký hiệu OTM3, CX3 và CL2 thuộc Khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương, thuộc ñịa bàn phường An ðông, thành phố Huế. 

- Phía ðông giáp ñường Thủy Dương - Thuận An; 

- Phía Tây giáp hệ thống Mương hở; 

- Phía Nam giáp khu dân cư TðC2 và khu ñất CTR13 theo quy hoạch; 

- Phía Bắc giáp Sông Nhất ðông. 

3. Diện tích: 

- Khu ñất ở - thương mại: (OTM3): 6,9867 ha;  

- Khu ñất công viên vui chơi giải trí (ký hiệu CX3): 14,0785 ha. 

- Khu ñất cây xanh cách ly (ký hiệu CL2) và HTKT khác: 1,5284 ha. 

4. Hiện trạng: Hiện trạng khu ñất chủ yếu là ñất nông nghiệp, ñất giao thông, 
thủy lợi và ñất chưa sử dụng (98,5%). 

5. Mục tiêu:  

- Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ và xây dựng Khu văn hóa ña năng;  

- Là Khu ñô thị xanh, ñô thị Carbon thấp. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất ñầu tư: 

- Thuận lợi trong công tác BTGPMB do phần lớn diện tích ñất hiện trạng chủ yếu là 
ñất nông nghiệp, ñất giao thông, thủy lợi và ñất chưa sử dụng (98,5%). 

- Khu ñất thuộc Khu A - ðô thị mới An Vân Dương. 

- Trục ñường chính Tố Hữu ñi ngang qua khu ñất dự án ñã ñược ñầu tư ñầy ñủ 
hạ tầng kỹ thuật. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: lựa chọn nhà ñầu tư dự án ñầu tư có sử dụng 
ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 
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9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí sau: 

9.1. Quy mô, quy hoạch - kiến trúc xây dựng: 

- Xây dựng khu dân cư với quy mô, quy hoạch, kiến trúc xây dựng phù hợp với 
quy hoạch ñược phê duyệt với các tiêu chí quy hoạch cụ thể: 

+ Khu OTM3: Chức năng: ðất ở kết hợp thương mại dịch vụ. Mật ñộ xây dựng ≤ 40%, 
Chiều cao tầng trung bình: ≤20 tầng;  

+ Khu công viên CX3: Chức năng: ðất cây xanh công viên. Mật ñộ xây dựng ≤ 20%, 
Chiều cao tầng trung bình: ≤3 tầng. 

- ðối với Khu OTM3: Chủ ñầu tư dự án phải dành 20% tổng diện tích ñất ở 
trong ñồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
ñã ñầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành ñể xây dựng nhà ở xã hội phù hợp 
với quy hoạch ñược duyệt. Chủ ñầu tư dự án ñược lựa chọn hình thức hoặc dành 
quỹ ñất 20% ñể xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương ñương với 
giá trị quỹ ñất 20% tính theo giá ñất mà chủ ñầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 
tại thời ñiểm chuyển giao ñể sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương ñương 
giá trị quỹ ñất 20% theo giá ñất mà chủ ñầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 
nhằm bổ sung vào ngân sách ñịa phương dành ñể ñầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên 
phạm vi ñịa bàn. 
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9.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến  

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2): Khoảng 4.600 tỷ ñồng. Trong ñó: 

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng) (m1): 4.555 tỷ ñồng. 

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư) 
(m2): 45 tỷ ñồng. 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Không quá 60 tháng tính từ thời ñiểm bàn giao 
mặt bằng ñạt 75% tổng diện tích ñất dự án cho nhà ñầu tư.  

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất:  

- ðất ở: lâu dài. 

- ðất xây dựng nhà ở xã hội: Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai và tuổi thọ 
công trình theo pháp luật về xây dựng. 

- ðất thương mại, dịch vụ: 50 năm. 

9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất ñối với 
những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của dự án 
ñầu tư sẽ ñược quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 
Trong ñó, quy ñịnh về vốn như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức 
ñầu tư ñối với dự án. 

Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong cam kết 
về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc huy ñộng 
vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang. 

Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của 
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo 
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu 
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh 
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm 
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án 
tài chính của dự án. 
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Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải 
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư 
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh. 

b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo văn bản 
cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần nghĩa vụ 
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư). 

9.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư: Theo quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời 
sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 

9.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

9.9. Yêu cầu môi trường, an toàn:  

- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các 
khu ñất, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch này. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn, 
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường ñô thị trong 
khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên ñường, công viên, 
các ñiểm xanh. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Công viên công cộng phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. 

10. Quy hoạch: Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch phân khu 
Khu A - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hệ số sử dụng ñất:  

+ ðối với khu ñất OTM3 ≤ 8,0; 

+ ðối với khu ñất Khu CX3 ≤ 0,6. 

11. Thông tin liên hệ: 

11.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 
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ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn    

11.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: Lô I25, 26, 27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234. 3822 996 
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DỰ ÁN 04: THÀNH PHỐ TRUYỀN THÔNG THÔNG MINH (HOẶC KHU 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG) THUỘC KHU B - ðÔ THỊ MỚI 

AN VÂN DƯƠNG 

1. Tên dự án: Thành phố truyền thông thông minh (hoặc Khu công nghệ thông tin 
tập trung) thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương. 

2. ðịa ñiểm: Các lô ñất có ký hiệu CN1~6, CX10~11 thuộc Khu B - ðô thị mới 
An Vân Dương, thuộc ñịa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. 

- Phía Bắc giáp ñường Quy hoạch 60m; 

- Phía Nam giáp ñường quy hoạch 36m; 

- Phía ðông giáp ñường Thủy Dương - Thuận An; 

- Phía Tây giáp dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 1. 

 

3. Diện tích: 39,6ha. 

4. Hiện trạng: Hiện trạng là ñất trồng lúa và mương nước nội ñồng thuộc xã 
Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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5. Mục tiêu: Xây dựng khu công nghệ thông tin và truyền thông tập trung ñể thu hút 
các nhà ñầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển; ðào tạo và ươm tạo; Tạo môi trường 
làm việc ñạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao ñộng công nghệ thông tin chất lượng cao; 
Tạo hạ tầng cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Thúc ñẩy 
phát triển ngành công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất ñầu tư: 

 Thuận lợi trong công tác bồi thường, GPMB do phần lớn diện tích ñất hiện trạng 
chủ yếu là ñất nông nghiệp, ñất giao thông, thủy lợi. 

7. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí sau: 

7.1. Quy mô, quy hoạch - kiến trúc xây dựng: 

7.1.1. Khu công nghệ thông tin tập trung ñược tổ chức thành 02 nhóm phân khu 
chức năng chính: 

a) Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin 
tập trung bao gồm: 

- Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin; 

- Phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, ñào tạo, vườn ươm công nghệ thông tin; 

- Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, ñiều hành; 

- Phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật ñầu mối như ñiện, nước, viễn thông, xử lý 
môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hạ tầng kỹ thuật khác; 

- Phân khu trưng bày, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; 

- Phân khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu công nghệ thông tin 
tập trung. 

b) Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung 
bao gồm: 

- Phân khu sinh thái và dịch vụ dân sinh; 

- Phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính, ngân hàng; 

- Phân khu nhà ở phục vụ cho chuyên gia làm việc trong khu công nghệ thông tin 
tập trung; 

- Phân khu chức năng khác cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin 
tập trung. 
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7.1.2. Khu công nghệ thông tin tập trung có thể không có ñầy ñủ các phân khu 
chức năng như Mục 7.1.1 nhưng tổng diện tích ñất Nhóm phân khu thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung phải bảo ñảm chiếm 
tối thiểu 50% diện tích ñất xây dựng. Việc bố trí, tổ chức từng phân khu chức năng 
có thể tập trung hoặc phân tán phù hợp với ñiều kiện thực tế của từng khu. 

7.1.3. Mật ñộ xây dựng thuần của khu công nghệ thông tin tập trung không quá 40% 
diện tích ñất của khu. 

7.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến  

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2): Khoảng 3.070 tỷ ñồng. 

Trong ñó: 

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng) (m1): 3.000 tỷ ñồng. 

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư) 
(m2): 70 tỷ ñồng. 

7.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Không quá 60 tháng tính từ thời ñiểm bàn giao 
mặt bằng ñạt 75% tổng diện tích ñất dự án cho nhà ñầu tư.  

7.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất:  

- ðất thương mại, dịch vụ, ñất ở dành cho chuyên gia, ñất chung cư cao tầng: 50 năm. 

7.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy 
ñịnh của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

7.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của 
dự án ñầu tư sẽ ñược quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược 
phê duyệt. Trong ñó, quy ñịnh về vốn như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức 
ñầu tư ñối với dự án. 

Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong cam kết 
về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc huy ñộng 
vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang. 
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Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của 
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo 
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu 
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh 
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm 
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án 
tài chính của dự án. 

Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải 
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư 
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh. 

b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo 
văn bản cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần 
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của 
nhà ñầu tư). 

7.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư: Theo quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời 
sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 

7.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

7.9. Yêu cầu môi trường, an toàn:  

- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các 
khu ñất, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch này. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn, 
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường ñô thị trong 
khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên ñường, công viên, 
các ñiểm xanh. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Công viên công cộng phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài; 
lựa chọn nhà ñầu tư dự án ñầu tư có sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 
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9. Quy hoạch: Quyết ñịnh số 196/Qð-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2009 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Mật ñộ xây dựng gộp (brutto): ≤ 40%. 

- Tầng cao trung bình 3 tầng; Công trình ở vị trí ñiểm nhấn, tối ña: 25 tầng. 

- Hệ số sử dụng ñất của dự án ≤  1,2. 

10. Thông tin liên hệ: 

10.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn    

10.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: Lô I25, 26, 27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234. 3822 996 
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DỰ ÁN 05: ðÔ THỊ GIÁO DỤC QUỐC TẾ - HUẾ  

THUỘC KHU E - ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG 

 

1. Tên dự án: ðô thị giáo dục Quốc tế - Huế thuộc Khu E - ðô thị mới An Vân Dương. 

2. ðịa ñiểm: Các lô ñất có ký hiệu TH2~5 thuộc Khu E - ðô thị mới An Vân Dương, 
thuộc ñịa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. 

- Phía Bắc giáp ñường quy hoạch 31m; 

- Phía Nam giáp ñường quy hoạch 36m; 

- Phía ðông giáp khu vực ruộng lúa hiện hữu; 

- Phía Tây giáp ñường Thủy Dương - Thuận An. 
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3. Diện tích: 42,6ha 

4. Hiện trạng: Hiện trạng là ñất trồng lúa và mương nước nội ñồng thuộc xã 
Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Mục tiêu: Hình thành ñô thị giáo dục Quốc tế - Huế với ñầy ñủ các cấp bậc học 
từ Mầm non ñến ñào tạo sau ðại học nhằm ñáp ứng nhu cầu học tập của người dân 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực lân cận. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất ñầu tư: 

 Thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do phần lớn diện tích 
ñất hiện trạng chủ yếu là ñất nông nghiệp, ñất giao thông, thủy lợi. 

7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư:lựa chọn nhà ñầu tư dự án ñầu tư có sử dụng ñất 
theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài;  

9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư 
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí sau: 

9.1. Quy mô, quy hoạch - kiến trúc xây dựng: 

- Các khu ñất TH2~5 có chức năng sử dụng ñất là ñất xây dựng trường học, mật ñộ 
xây dựng ≤40%; Tầng cao ≤05 tầng. 

- Khu vực cây xanh cách ly không ñược phép xây dựng công trình. 

9.2. Tổng mức ñầu tư dự kiến  

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2): Khoảng 3.175 tỷ ñồng. 

Trong ñó: 

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng) (m1): 3.100 tỷ ñồng. 

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư) 
(m2): 75 tỷ ñồng. 

9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Không quá 60 tháng tính từ thời ñiểm bàn giao 
mặt bằng ñạt 75% tổng diện tích ñất dự án cho nhà ñầu tư.  

9.4. Thời gian giao ñất/thuê ñất:  

- ðất giáo dục: tối ña 50 năm. 

- Cơ sở xác ñịnh số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất mà nhà ñầu tư phải nộp cho 
ngân sách nhà nước trong thời hạn ñược giao ñất hoặc ñược cho thuê ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành; 
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9.5. Hình thức nộp tiền sử dụng ñất: 

- Lần 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, 
người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo Thông báo. 

- Lần 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng ñất phải nộp 50% số tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất còn lại theo Thông báo. 

Quá thời hạn quy ñịnh trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền sử dụng ñất 
theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh 
của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có ñơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất 
ñối với những trường hợp ñược ghi nợ. 

9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:  

ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của 
dự án ñầu tư sẽ ñược quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược 
phê duyệt. Trong ñó, quy ñịnh về vốn như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức 
ñầu tư ñối với dự án. 

Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong cam kết 
về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc huy ñộng 
vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang. 

Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của 
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo 
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu 
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh 
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm 
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án 
tài chính của dự án. 

Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải 
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư 
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh. 

b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo 
văn bản cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần 
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của 
nhà ñầu tư). 

9.7. Năng lực kinh nghiệm ñầu tư: Theo quy ñịnh cụ thể trong Hồ sơ mời 
sơ tuyển/Hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt. 
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9.8. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án 
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang 
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo 
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

9.9. Yêu cầu môi trường, an toàn:  

- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các 
khu ñất, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch này. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn, 
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường ñô thị trong 
khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên ñường, công viên, 
các ñiểm xanh. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Công viên công cộng phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. 

10. Quy hoạch: Quyết ñịnh số 1150/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E - ðô thị mới 
An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Mật ñộ xây dựng gộp (brutto): ≤ 40%. 

- Tầng cao trung bình: 2,5 tầng. Tối ña: 05 tầng. 

- Hệ số sử dụng ñất của dự án: ≤ 1,0. 

11. Thông tin liên hệ: 

11.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn    

11.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: Lô I25, 26, 27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiện thoại: 0234. 3822 996 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 6 năm 2019 
 
 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp quản lý 
 chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở ñộng vật 

 
 

Theo báo cáo của Cục Thú y, tình hình bệnh Dại ñang có chiều hướng gia tăng 
trong thời gian gần ñây, cụ thể: trong năm 2018, cả nước có 103 người tử vong vì 
bệnh Dại (tăng 29 trường hợp so với năm 2017) và có 521.831 người bị phơi nhiễm 
phải ñi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại (tăng 21.117 trường hợp so với năm 2017), 
trong ñó có 41% các trường hợp là do chó thả rong có biểu hiện ốm và lên cơn Dại cắn; 
trong 4 tháng ñầu năm 2019 có 16 người tử vong vì bệnh dại và 170.765 người phơi nhiễm 
phải ñi tiêm vắc xin Dại. Mặt khác, thời gian vừa qua tình trạng chó thả rông cắn người 
có chiều hướng gia tăng, ñặc biệt có trường hợp người tử vong do bị chó cắn, gây bức xúc 
cho dư luận và cộng ñồng. 

Trên ñịa bàn tỉnh, mặc dù bệnh Dại trong những năm qua chưa xảy ra do việc 
tiêm phòng vắc xin Dại khá tốt. Tuy nhiên năm 2018, số người bị chó cắn và phải ñi 
tiêm phòng bệnh Dại là 1.570 người; việc nuôi chó thả rong, không rọ mõm khi thả chó 
ra nơi công cộng chiếm phần lớn, ñã có nhiều vụ tai nạn do chó gây ra;việc khai báo 
nuôi chó, lập sổ theo dõi chó nuôi chưa thực hiện thường xuyên; công tác tiêm phòng dại 
và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm về phòng, chống bệnh dại tại một số ñịa phương 
chưa thực hiện nghiêm túc.  

ðể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và ñặc biệt ñể giảm thiểu tình trạng 
chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người tử vong vì bệnh Dại, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
chỉ ñạo, triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống 
bệnh Dại ở ñộng vật theo ñúng quy ñịnh của Luật Thú y; Quyết ñịnh số 193/Qð-TTg 
ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia 
khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai ñoạn 2017-2021;Chỉ thị số 31/CT-TTg 
ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách 
phòng chống bệnh Dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh phòng chống dịch bệnh trên cạn; 
Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và 
phòng, chống bệnh dại ở ñộng vật; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của 
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Ủy ban nhân dân tỉnh về “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh 
Dại giai ñoạn 2017 - 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, trong ñó cần chú trọng 
các nội dung sau: 

1. Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạchphòng chống bệnh Dại của 
ñịa phương. Kế hoạch cần bảo ñảm có ñủ nguồn lực và kinh phí thực hiện: Hỗ trợ vắc xin 
Dại tiêm phòng ở ñịa bàn khó khăn; tổ chức chủ ñộng giám sát lưu hành mầm bệnh 
Dại ñể cảnh báo cộng ñồng; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng 
khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia ñình nhằm 
hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện 
nghiêm túc việc khai báo, ñăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó, chấp hành 
việc xích, nhốt; khi chó ra ñường, nơi công cộng phải ñeo rọ mõm cho chó. Lập kế hoạch, 
khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các ñội xử lý chó thả rông, ñặc biệt trong 
khu vực thành thị. 

2. Chỉ ñạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ ñộng 
phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức 
thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho ñàn chó nuôi, ñảm bảo tỷ lệ tiêm phòng ñạt 
100% diện tiêm; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót ñối tượng 
phải tiêm phòng. 

3. Chỉ ñạo các ñơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng, nhằm 
nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó ñối với cộng ñồng và nhận thức của người dân 
ñể tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi. 

4. Tăng cường áp dụng các chế tài, xử lý nghiêm theo quy ñịnh vụ việc vi phạm 
quy ñịnh về nuôi chó, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại theo 
Nghị ñịnh số 90/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt hành chính 
trong lĩnh vực thú y. 

5. Chỉ ñạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại, ñặc biệt 
tại khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu vực ñông dân cư. 

6. Thành lập ñoàn công tác do lãnh ñạo Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng ñoàn, 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn như thú y, y tế ñi kiểm tra, hướng dẫn, ñôn ñốc 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và ñiều tra các 
trường hợp chó Dại gây thương vong trên người. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, 
tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và 
tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 
  KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 Nguyễn Văn Phương 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




