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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(Chứng nhận lần đầu: ngày 15 tháng 12 năm 2021) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ  và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 02 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 

phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 

tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng 

sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích 

xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, 

giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục các dự án khuyến khích 

xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020;  

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thị xã Hương Thủy; 

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - 

Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

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

3866/TTr-SKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E – Đô thị mới An Vân 

Dương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế 

Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương với các nội dung sau đây: 

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

định của pháp luật về đấu thầu.  

2. Tên dự án: Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E - Đô thị mới An 

Vân Dương. 

3. Mục tiêu dự án:  

- Hình thành Đô thị giáo dục Quốc tế - Huế với đầy đủ các cấp bậc học từ 

Mầm non đến đào tạo sau Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân 

khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên như Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,…và có thể mở 

rộng đối với du học sinh Lào và Bắc Thái Lan và các khu vực khác. 

- Góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Huế và bộ mặt kiến trúc 

cảnh quan của Khu đô thị mới An Vân Dương nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói 

chung. 

4. Quy mô dự án:  

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 194.773m
2
. 

- Công suất thiết kế: Đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng trên 10.000 học 

sinh/sinh viên mỗi năm bao gồm cả năm khối lớp từ Mầm non, Tiểu học, THCS, 

THPT, Đại học đến sau Đại học và khoảng gần 500 nhân sự cơ hữu phục vụ cho 

số lượng học sinh này. 
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- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Hình thành thành phố giáo dục đạt chuẩn 

quốc tế.   

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ 

lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, các khu đất ký 

hiệu TH4 và TH5 có các thông số như sau: 

+ Diện tích kh TH4: 115.615m2. 

+ Diện tích khu TH5: 79.158m2. 

+ Chức năng sử dụng đất: Đất trường học (cấp đô thị). 

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%; 

+ Tầng cao xây dựng: tối đa 05 tầng; 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,0 lần. 

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa theo quy hoạch 

chi tiết, phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Vốn đầu tƣ của dự án: Khoảng 1.134.357.294.000 đồng (chưa bao gồm 

tiền thuê đất). 

Trong đó: 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án                : 1.092.036.029.000 đồng. 

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  :  42.321.294.000 đồng. 

6. Thời gian hoạt động dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư có quyết 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất TH4 và TH5, thuộc Khu E – Đô 

thị mới An Vân Dương, thuộc phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 48 tháng kể từ ngày bàn giao đất 

trên thực địa. Trong đó, thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 

12 tháng. 

9. Ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ: 

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tƣ:  

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ 

tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định 

hiện hành.  

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa: Cơ sở thực 

hiện, xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy 

mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các 

cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể thao, môi trường và các quy định sửa đổi bổ sung có liên quan. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đầu tư với nội dung 

công bố thông tin bao gồm: Thông báo mời quan tâm, yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư và các quy định có liên quan. 

- Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 

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

đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện 

theo một trong hai trường hợp sau: 

+ Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm đáp ứng yêu cầu, Chủ 

tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy 

định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu 

cầu theo quy định; giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị làm bên mời thầu; 

+ Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư quan tâm đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch 

UBND tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn 

nhà đầu tư nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp  luật về 

đầu tư, pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

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

từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Huế; Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và 01 

bản được lưu tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên Điều 3;  

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- VP: CVP và các PCVP;   

- Lưu: VT, QHKT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phƣơng 
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