
     ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1676 /QĐ-UBND         Thừa Thiên Huế, ngày  13 tháng 7  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư  

thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Bàu Vá, phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

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

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

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

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

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

Ch nh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  uật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Ch nh phủ quy định thi hành một số điều của  uật Đấu thầu về   a ch n nhà 

đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-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 định số 858/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh(cục bộ) Quy hoạch chi 

tiết xây d ng khu tái định cư Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục d  án kêu g i 

đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020; 
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Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố 

Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc bổ sung D  án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Bàu Vá, 

phường Thủy Xuân, thành phố Huế vào danh mục các d  án kêu g i đầu tư tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định l a ch n nhà đầu tư d  án nhà ở xã hội bằng 

nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 1534/TTr-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của  ở Xây 

d ng về việc thẩm định, phê duyệt danh mục d  án có sử dụng đất cần l a ch n 

nhà đầu tư th c hiện d  án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Bàu Vá, phường 

Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Giám đốc  ở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số    

1987/TTr- KHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2019. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu t  

thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định c  Bàu Vá, ph ờng Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung nh  sau: 

1. Tên dự án: Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định c  Bàu Vá, ph ờng 

Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Mục tiêu đầu tư: Dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định c  Bàu Vá đ ợc 

thực hiện nhằm các mục tiêu: Xây dựng khu chung c  cao tầng, đáp ứng đầy đủ 

các tiện ích xã hội cho ng ời có thu nhập thấp; giải quyết nhu cầu nhà ở cho 

ng ời dân đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa ph ơng. 

3. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất khoảng 8.600 m
2
; diện tích xây 

dựng tối đa: 3.440 m
2
; diện tích sàn xây dựng tối đa: 31.000m

2
 (Xây dựng 

khoảng trên 400 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 80 căn hộ th ơng mại). 

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: tối thiểu 260 tỷ đồng (không bao 

gồm chi phí bồi th ờng, hỗ trợ tái định c ). 

5. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn: Vốn tự có của nhà đầu t  và 

vốn của nhà đầu t  huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Bàu 

Vá, ph ờng Thủy Xuân, thành phố Huế; có ranh giới cụ thể nh  sau: 
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- Phía Đông: giáp đ ờng quy hoạch lộ giới 29m; 

- Phía Nam: giáp đ ờng quy hoạch lộ giới 19,5m; 

- Phía Bắc và Tây: giáp đ ờng quy hoạch lộ giới 12m. 

7. Tiến độ đầu tư: Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 36 tháng; 

trong đó, thời gian xây dựng 24 tháng kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng. 

8. Thời hạn giao đất/thuê đất: Đáp ứng theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai. 

9. Mục đích sử dụng đất: Đầu t , xây dựng nhà ở xã hội. 

10. Hiện trạng khu đất: Chủ yếu là đất trồng lúa (chiếm 95% diện tích 

khu đất), đ ờng giao thông và m ơng nội đồng (chiếm 5% diện tích khu đất).  

11. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc xây dựng: Căn cứ Quyết định số 

858/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê 

duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định c  Bàu Vá, 

ph ờng Thủy Xuân, thành phố Huế và Quyết định số 1637/QĐ-UB ngày 

06/8/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu tái định c  Bàu Vá, ph ờng Thủy Xuân, thành phố Huế; với quy mô, 

quy hoạch, kiến trúc xây dựng đ ợc quy định cụ thể nh  sau: 

- Các chỉ tiêu quy hoạch: 

+ Chức năng sử dụng đất: Đất chung c ; 

+ Chiều cao công trình: 7-9 tầng; 

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%; 

+ Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 6m so với chỉ giới đ ờng đỏ; 

+ Hệ số sử dụng đất: 2,8 – 3,6 lần; 

- Yêu cầu khác: 

+ Công trình phải đảm bảo diện tích bãi đỗ xe và các không gian phục vụ 

công cộng theo quy định. 

+ Yêu cầu bố trí tối thiểu 01 thang máy cho 200 ng ời sống (t ơng đ ơng 

60 căn hộ) trong mỗi tòa nhà (không kể số ng ời ở tầng 1). 

+ Ph ơng án kiến trúc phải đ ợc Sở Xây dựng tổ chức thông qua.  

+ Các khối nhà bố trí bám các trục giao thông chính tạo khoảng không 

gian giữa khu đất dùng để bố trí công viên cây xanh. 

+ Các chức năng phụ trợ trong nhà: Ngoài các quy định trong căn hộ theo 

tiêu chuẩn thiết kế các chức năng phụ trợ kèm theo gồm: cầu thang, gen rác, nhà 

xe, trực - bảo vệ, không gian sinh hoạt chung.  

+ Các chức năng phụ trợ ngoài nhà: sân v ờn, đ ờng nội bộ, bãi đỗ xe 

đảm bảo theo quy định. 

- Yêu cầu về cây xanh, môi tr ờng: Tăng c ờng trồng cây xanh, có biện 

pháp phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi tr ờng. Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối 

thiểu 20%. 
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- Chuẩn bị kỹ thuật: San nền phù hợp với cao độ các khu vực đã thực hiện 

và đấu nối hệ thống thoát n ớc chung của toàn khu vực. 

- Hệ thống kỹ thuật đối với nhà chung c : Hệ thống cấp thoát n ớc, điện 

chiếu sáng, vệ sinh… tổ chức tập trung, thống nhất tránh dàn trãi tại các tàng. 

Bố trí các sân trời dành cho không gian sữa chữa, phơi phóng, điều hòa, thông 

gió và chiếu sáng. 

12. Yêu cầu về phương án kiến trúc và năng lực vận hành: 

- Nhà đầu t  phải có ph ơng án kiến trúc đảm bảo sự hài hòa với các công 

trình xung quanh, tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận. Ph ơng án kiến 

trúc phải đ ợc Sở Xây dựng thống nhất tr ớc khi triển khai các thủ tục về đầu t  

xây dựng. 

- Có ph ơng án quản lý, khai thác và vận hành dự án phù hợp, chứng 

minh đ ợc tính khả thi. 

13. Yêu cầu môi trường, an toàn: 

- Việc thay đổi địa hình, cảnh quan tự nhiên (tr ờng hợp cần thiết) nh : 

san lấp các khu đất, hồ, ao, cây xanh, mặt n ớc (nếu có) đều phải tuân thủ theo 

đồ án quy hoạch đã đ ợc phê duyệt. 

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy định, Quy 

chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành để kiểm soát, đảm bảo việc bảo vệ môi tr ờng 

đô thị trong khu vực quy hoạch. 

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân c , 

cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Bảo vệ môi tr ờng không khí: Bố trí trồng cây xanh hai bên đ ờng, công 

viên, các điểm xanh. 

14. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sau 

30 ngày kể từ ngày công bố danh mục dự án trên Hệ thống thống mạng đấu thầu 

Quốc gia. 

15. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Văn ph ng,  ở  ế 

hoạch và Đầu t  tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Địa chỉ: 07 đ ờng Tôn Đức Thắng, ph ờng Phú Hội, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Điện thoại: 0234-3822538; Fax: 0234-3821264. 

 16. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:  

- Về năng lực:  

+ Về năng lực tài chính: Nhà đầu t  không có lỗ lũy kế trong 02 năm gần đây. 

+ Về năng lực quản lý, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ: Có các giải pháp 

kiến trúc, kỹ thuật hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tận dụng ánh sáng và 

thông gió tự nhiên,… góp phần tiết kiệm chi phí tài nguyên (năng l ợng, n ớc), 

giảm khí thải nhà kính, bảo vệ môi tr ờng; Giải pháp bảo vệ môi tr ờng trong 

quá trình thực hiện và khai thác sử dụng dự án; Giải pháp đảm bảo an toàn lao 

động trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 
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- Về kinh nghiệm:  

+ Đối với tr ờng hợp nhà đầu t  độc lập: Yêu cầu Nhà đầu t  đã thực 

hiện (vai tr  là Nhà đầu t  góp vốn hoặc Nhà thầu chính) có tối thiểu một dự án 

xây dựng chung c  th ơng mại hoặc chung c  Nhà ở xã hội đã đ a vào vận 

hành, khai thác; có tổng mức đầu t  trên 80% tổng mức đầu t  của dự án đang 

kêu gọi đầu t  và có quy mô t ơng tự với dự án đang kêu gọi đầu t . 

+ Đối với tr ờng hợp liên doanh, liên kết các nhà đầu t : Yêu cầu năng 

lực một trong các thành viên liên danh của nhà đầu t  đã thực hiện (vai trò là 

Nhà đầu t  góp vốn hoặc Nhà thầu chính) có tối thiểu một dự án xây dựng 

chung c  th ơng mại hoặc chung c  Nhà ở xã hội đã đ a vào vận hành, khai 

thác; có tổng mức đầu t  trên 80% tổng mức đầu t  của dự án đang kêu gọi đầu 

t  và có quy mô t ơng tự với dự án đang kêu gọi đầu t . 

- Yêu cầu khác: 

+ Về giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu t  có 

đề xuất giá bán, cho thuê, cho thuê mua thấp hơn (tiêu chí này đ ợc đánh giá tại 

hồ sơ mời thầu). 

+ Về tiến độ: hợp lý nhất và có cam kết về tiến độ thực hiện dự án. 

(Đ nh kèm phụ lục yêu cầu sơ bộ năng   c, kinh nghiệm nhà đầu tư). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn ph ng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu t , Xây dựng, Tài nguyên và Môi tr ờng, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Huế và Thủ tr ởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                      
- Nh  Điều 3;                                             
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- VP: CVP và các PCVP; 

- L u VT, QHXT. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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