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QUYET D!NH 

Ha N5i, ngày 4 tháng 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HA NO! 

S& 4342 /QD-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Döc lap - Tir do - Hanh phtIc 

V vic cho phép Cong ty TNHH dãu tir và phát triên do thj Gia Lam chuyên 
nhu'çrng mt phân dty an Khu do thj Gia Lam, huyn Gia Lam, Ha Ni cho 

Cong ty TNLIII Bat d(ing san Minh Tan Ha Ni 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NO! 

Can cü Li4t To chirc chmnh quyn dja phuong s 77/201 5/QH13 ngày 16/6/2015; 

Can Cu Lut Kinh doanh bt dng san s 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cir Lut Du tu s 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can ci.r Lut D.t dai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Can c1r Lutt Xây dçrng sê 50/2014/QH13 ngày 18/06/20 14; 

Can cir Lut Nba ô s 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cir Nghj djnh s 76/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChInh phü quy 
dnh chi tit thi hành mt so diêu cüa Lut Kinh doanh bat dng san; 

Can cir Nghj dnh so 43/201 4/ND-CP ngày 15/5/2014 ci'ia ChInh phü ye 
quy dijnh chi tit thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; 

Can cü Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và hthng dn thi hành mt so diêu cüa Lu.t Nba i; 

Can cir Quyêt djnh s 832/QD-BXD ngày 29/8/2016 cüa B Xây dirng v 
vic cong b thu tiic hành chInh duçc thay the và thu tiic hành chInh bj hüy bó 
hoc bAi bO trong linh virc kinh doanh bat dng san thuc phm vi chrc nãng 
quán 1 nhà nrnc cüa B Xây dmg; 

Can cir Quyt djnh 8385/QD-TJBND ngày 01/12/2017 cüa UBND thành 
ph Ha Ni v vic cong bô thu hành chInh mó ban hành, thu tiic hành chInh bi 
bãi bó thuc thâm quyên giài quyêt cüa S Xây dirng Ha Ni; 

Xét d nghj cüa Cong ty TN}IH du tu và phát trin do thj Gia Lam ti 
Don d nghj cho phép chuyên nhuçmg mt phân di,r an ngày 24/6/2019; Cong ty 
TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni ti Dan dê ngh duçic nhn chuyên 
nhuçing mt phân d? an ngày 24/6/20 19. 

Xét kin thm djnh cüa: Si K hoch và Du tu tai  Van bàn s 
368 1/KH&DT-DTCT ngày 05/7/20 19; S& Tài nguyen và Môi tru&ng tii Van bàn 
so 6392/STNMT-CCQLDD ngày 11/7/2019; S& Quy hotch Kiên tntc ti Van bàn 
si 3724/QHKT-KHTH ngày 11/7/2019; Si Tài chInh tai Van bàn sO 4495/STC-
TCDT ngày 08/7/20 19; Ciic thuê thành phO Ha Ni ti Van bàn so 54327/CT-
QLD ngày 10/7/2019; UBND huyn Gia Lam ti Van bàn so 1615/UBND-
TTPTQD ngày 10/7/2019. 



Xét d nghj cüa Si Xây drng tai  T? trInh s 1 67/TTr-SXD(PTDT) ngày 
/2019. 

QUYET IMNH: 

Jjiêu 1. Chip thun cho phép chuyn nhuçmg mt phtn dir an Khu do thj 
Lam, Ha Nôi (gOm Lô dat B3-CTO3: có din tIch dat 18.826 m2, gôm 3 khôi nhà 
, L26M và T3OM quy mô cao 26 và 30 thng không kê turn thang, ben dithi là 01 
ham chung mi rng hêt lô dat và Lô dat B3-CTO6: có din tIch dat 18.699 m2, 

t3 khôi nhà L27, L27M và U38 quy rnO cao 27 và 38 tang không kê turn thang, 
dinri là 01 tang ham chung ma rng hêt 10 dat) cho Cong ty TNHH Bat dng san 
.h an Ha Ni, vai các ni dung sau: 

1. Quy mô và kt qua th.yc hin cüa thy an xin chuyn nhurçrng: 

1.1. Quy mô du tu xây dimg cüa toàn b dix an (Theo Quyt djnh chü 
tnr mg du tix sO 2997/QD-UBND ngày 16/6/2018 cüa UBND thành phô Ha Ni) 

- Nhà du ti.r: Cong ty TNHH du tir và phát trin do thj Gia Lam 

- Ten di an: Khu dO thj Gia Lam 

- Miic tiêu du tu': Cu th hóa diu chinh c11c b Quy hoach  chung xây 
g Thu dO Ha Ni den nàm 2030 và tam nhIn den nãm 2050 thrc Thu tithng 
rib phü phé duyt và Diêu chinh cic b Quy hoach phân khu do thj Nil, t l 
)00 tai  0 quy hoch k hiu B3 dã duçc UBND Thành phô phê duyt tai 
'êt dinh so 2640/QD-UBND, ngày 30/5/20 18; Xây dirng khu chirc näng do thj 

rng nhu câu da dng cüa thj trixang, phü hçip vOi nhu câu cüa thj trix&ng; 
ithành khu dO thj dông b cOng trInh kiên triic, ht tang xã hi và ha tang kS2 
Lt vôi các chi tiêu phü hçp vâi Tiêu chuân, Quy chuân hin hành; HInh thành 
g li.rc phát triên do thj cho khu virc phIa Dông cüa Thành phô, lam cci sà dê 
dirng h thông h tang xã hi, ha tang k' thut, thüc day phát triên tong the 
:inh tê, xã hi và du ljch cüa thành phô Ha Ni. 

- HInh thirc du tu: Dâu tu trirc tip bang ngun vn ngoài ngân sách. 

- Dia dim thi.rc hin du an: Tai  thi trn Trâu Qur, các xâ Duang Xá, Kiêu 
Da TOn, huyn Gia Lam, thành phô Ha Ni 

- Quy mô du tu: Theo Quy hoach chi tit xây dçrng t 1 1/500 dã duoc 
UB\TD Thành phô phê duyt tai  Quyêt djnh sO 2783/QD-UBND ngày 07/6/20 18. 
Quy mô dâu tu dir an có tong din tIch str diing dat là: 4.045.070 m2 (không bao 
gôrl dat cci quail, dat an ninh quOc phOng và dat lang xóm hin co). 

- Quy mO dan s khoâng 89.500 nguai; 

- Tong mirc dâu ttr: 87.3 85, 397 t dng. 

- Ngun thirc hin dir an: Vn gop chü sa hthi và vn huy dng các 
ngn hçrp pháp khác, trong do: Von tir có cüa chü dâu ti.r: 13.900 t dOng, chiêm 
15,% tong mrc dau tu; Von vay, von buy dng hqp pháp khác: 73.485,397 t 
dg, chiêm 84,1% tOng müc dâu tu. 
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- Tién do thuc hiên du an: 

+ Giai doan  I: Tr Qu 111/2017 dn Qu 111/20 18 (thrc hin cong tác chun 
bj du tu và tiên hành cong tác den bü giài phóng m.t bang thirc hin dir an). 

+ Giai domn II: Tr Qu 111/20 18 dn Qu IV/2024 (xay drng h t.ng giao 
thông lien khu vrc và du?ing giao thông tn1c chInh dé to h thông giao thông 
phic vit thi cOng các cong trInh; Xây dirng các cong trInh nhà a, cOng trInh cong 
cong, trumg h9c và hoàn thin h tang, bàn giao các hang miic da hoàn thành). 

+ Giai doan III: Tü Qu IV/2024 dn Qu IV/2025 (Hoàn thiên du an và 
dua vào sà ding) 

1.2. Quy mô ciia phn dr an chuyn nhucing: 

- Gôm: Lô dat B3-CTO3 din tIch d.t 18.826 m2 (theo GCN QSDD s 
CR887096 ngày 13/6/2019) và lô dat B3-CTO6 din tIch dat 18.699 m2 (theo GCN 
QSDD s CR887097 ngày 13/6/2019), quy mô xây dmg các khôi nhà cao tang thuc 
dr an Khu do thj Gia Lam, cii the: 

+ Lô dat B3-CTO3: có din tich d.t 18.826 m2, xây dirng 3 kMi nhà L26, 
L26M và T3OM có quy mô cao 26 và 30 tang (khOng kê turn thang), ben duai là 01 
tAng hAm chung mô rng hêt lô dat. 

+ Lô dt B3-CTO6: có din tIch dat 18.699 m2, xây dimg 3 khôi nhà L27, 
L27M và U3 8 có quy mô cao 27 và 38 tang (không kê turn thang), ben duói là 01 tang 
hAm chung m& rng bet lô dat. 

b. Tng mirc dAu tu phAn di,r an chuyn nhuçmg (tam tInh theo s 1iu cüa 
chü dâu tu và duçic tách tü tong rnirc dâu tu cüa dir an Khu do thj Gia lam theo 
Quyêt djnh chü trucmg dâu tu so 2997/QD-LTBND ngàyl6/6/2018 cüa UBNID 
Thành phO) khoáng: 4.83 3,79 t dông 

c. Nguôn von dâu tu: 
+ \T n  ttr có cüa chü dâu tu: 1.0 12,6 tr dng. 

+ Vn vay, vn huy dng hçrp pháp khác: 3.821,19 t dng. 

d. Tin d thuc hiên du an: Qu IV/2024 hoàn thânh. 

1.3. K& qua thrc hin cüa phAn dir an chuyn nhugng: 

PhAn dir an chuyn nhugng: DA hoàn thành cong tác giái phóng mt bAng; 
dà cci bàn dâu tu xây dimg h thOng h tang k' thut; dã xây dimg xong tang 
ham, dang triên khai xây dirng ct vách tAng 1 cüa các tôa nhà. 

2. Ben chuyên nhtrçrng phAn diy an: 

- Ten doanh nghip: COng ty TNHIH dAu tu và phát trin dO thj Gia Lam 

- Dja chi: SO 7 duông BAng Lang i, Khu do thj sinh thai Vinhomes 
Riverside, phithng Vit Hung, qu.n Long Biên, Ha Ni. 

- Giây chimg nh.n däng k doanh nghip COng ty trách nhim hru hn hai 
thành viên tth len, ma sO doanh nghip 0106205215 do Phông Däng k kinh 
doanh- S& Ké hoach và Dâu tu Ha Ni cap, dang k lAn dAu ngày 12/6/2013, 
dàng k thay dOi lan thir 4 ngày 11/7/2018. 
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3. Ben nhn chuyn nhtrçng phn dtr  an: 

- Ten doanh nghip: Cong ty TNT-]IH Bt dng san Minh Tan Ha Ni. 

- Dja chi tri só: Tang 19, Tôa nhà Thäng Long, s 98 Ngiiy Nhu Kon Turn, 
phiJthng Nhân ChInh, qun Thanh Xuân, Ha Ni. 

- Gi.y chirng nhan dàng k doanh nghip Cong ty trách nhim htru hn hai 
thaih viên trr len, ma so doanh nghip 0108754281 do Phông Däng k kinh 
do,nh - S& Ké hoach  và Dâu tu Ha Ni cap, clang k ln du ngày 23/5/20 19, 
thar dôi lan thir 1 ngày 21/6/2019. 

Diu 2. Chtm nht là 30 (ba muai) ngày k tü ngày nhn quyt djnh cho 
php chuyên nhuçmg mt phân dr an cüa UBND Thành phô, Ben chuyn nhucmg 
(Cng ty TNHH dâu tix và phát triên do thj Gia Lam) và Ben nhân chuyn 
nhçmg (Cong ty TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni) phài hoàn thành vic 
k kêt Hçip dông chuyên nhuçing và hoàn thành vic bàn giao dr an theo quy 
djrh tii Diêu 51, Diêu 53 Lut Kinh doanh bat dng san và Nghj djnh so 
7620 1 5/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
di cüa Lu.t Kinh doanh bat dng san. Truc khi lam thu tiic bàn giao, Cong ty 

dâu tu và phát triên do thj Gia Lam phâi thông báo bang van bàn cho tat 
Ca hách hang và thông báo trén phuong tin thông tin dai  chüng tnrrc 15 ngày 
(it nhât 03 sO lien tip cüa mt ti báo phát hành ti dja phucmg ho.c mt dài 
tru'ên hInh da phuong ho.c Trung uong và trang thông tin din tir cüa co quan 

mOi (nêu co) ye vic chuyên nhuqng mt phân d an, quyên li cüa khách 
hàig và các ben có lien quan. 

Diu 3. Quyn và nghia v' cüa Ben chuyn nhuçing (Cong ty TN}IH du 
tu và phát triên do thj Gia Lam) 

- Chuyn giao quyn và nghTa vii cüa mInh di vói phtn dr an chuyn 
nhqng cho Cong ty TN}IH Bat dng san Minh Tan Ha Ni dê tiêp tçic dâu tu 
xa,' dirng bat dng san de kinh doanh. 

- Chuyn giao toàn b h so lien quan cüa phn dr an chuyn nhuqng chO 
Cng ty TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni; thông báo kjp th&i, day dü, cOng 
khi và giái quyêt thOa dáng quyên, igi Ich hcTp pháp cüa khách hong và các ben 
liri quan tci phân dr an chuyên nhugng. 

- Hoàn thành nghTa vi tài chinh phát sinh (nu co) và các klioàn nghTa vii 
tà chInh khác phái thirc hin khi chuyên nhuçTng mt phân dir an theo các quy 
djih hin hành cña pháp lutt. 

- Thirc hin các nghia vi trong hgp dng chuyn nhuçing và các nghia vt 
kl.c theo quy djnh cüa pháp lu.t có lien quan. 

- Lien h vâi các Si: Tài Nguyen và Môi tru&ng, Xây dçrng, Tài ChInh, 
Cc thu thành phô Ha Ni và UBND huyn Gia Lam dê dugc hung dan, hoàn 
tâ các thu tyc ye dat dai, mOi trumg, xây drng, nghia vii tài chInh, quail l doanh 
nhip và các thu tiic có lien quan theo quy djnh hin hành. 
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Diu 4. Quyn và nghia vii cüa Ben nh.n chuyn nhung (Cong ty TN}IH 
Bat dng san Minh Tan Ha Ni): 

- K thüa và thi.rc hin quyn, nghTa v11 di vi phn dir an nhn chuyn 
nhuçmg do COng ty TNT{H dâu tu và phát triên do thj Gia Lam dã chuyên giao. 

- Tip tçtc trin khai du tu xây dirng, kinh doanh di vâi phân dr an 
nhn chuyên nhuçng theo dung tiên d dã duçic UBND Thành phô,châp thun 
và ni dung cüa dr an duçc phê duyt, dam báo không lam thay dôi mic tiêu, 
noi 
dung cüa dr an và quyên lçi cüa khách hang và các ben có lien quan. 

- Thirc hin các quyn và nghia vii ci:ia chü du tu dir an theo quy dnh ciia 
pháp lut. 

- Thirc hin cOng tác 1p và gi:ri báo cáo giám sat, dánh giá du tu djnh k 
dn SO Ké hoch và Dâu tu theo quy djnh ti Khoãn 10 Diêu 68 Nghj djnh sO 
84/2015/ND-CP ngày 30/9/2015 cüa ChInh phü ye giám sat và dánh giá dâu tu. 

- Không dugc chuyn nhuçmg dr an cho don vi khác thirc hin khi chua 
dugc UBND Thành phô chap thun. 

- Thrc hin các nghia v11 trong hçip dng chuyn nhuçng và các nghia vii 
khác theo quy djnh cüa pháp lu.t có lien quan. 

Diu 5. Trách nhim cüa các S&, ngành và UBND huyn Gia Lam: 

1. Si Xây dirng: Chü trI theo dOi, kim tra và giái quy& theo d'tng thm 
quyên ye các van dê lien quan den vic thçrc hin chuyên nhugng mt phân dir an 
giüa Cong ty TNHH dâu tu vâ phát triên do thj Gia Lam và Cong ty TNHEI Bat 
dng san Mirth Tan Ha Ni, giâi quyêt các thu tiic có lien quan thuc thâm quyên 
trong qua trInh thçrc hin dr an. 

2. Si Tài nguyen và Môi trumg: Hu&ng dn Cong ty TN}IH du tu và phát 
triên do th Gia Lam vá COng ty TN}IH Bat dng san Minh Tan Ha Ni thirc hin 
nghia vi tài chInh ye dat dai phát sinh (nêu có); thirc hin vic dang k biên dng 
quyên sü ding dat, s hu tài san gän lien vi dat theo quy djnh và các van dê 
khác lien quan den vic chuyên nhuqng mt phân dir an. 

3. Si Tài chInh: Chü trI, phi h?p  vci Cic Thus thânh ph Ha Ni và các 
s, ngânh lien quan, thirc hin kiêm tra, huOng dn Cong ty TNHH dâu tu và phát 
triên dO thj Gia Lam và COng ty TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni thirc hin 
cac nghia vt ye tài chinh lien quan dn hot dng chuyn nhugng mt phn dir an 
theo quy djnh. 

4. Ciic Thu thành ph Ha Ni: Hu&ng dn COng ty TNHE-1 dâu tu và phát 
triên do thj Gia Lam và COng ty TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni thrc hin 
nghia vi tài chInh và các khoán nghTa vii khác tai  dir an cüa các chü dAu tu dêi 
vâi Nhâ nuic và Thành phO phát sinh (nu co). 

5. SO K hoçtch và DAu tu: Thrc hin giám sat, dánh giá d.0 tu trong qua 
trInh chü dau tu triên khai thirc hin dir an di vôi các ni dung dâ duçic UBND 
Thành phO chap thun tti Quy& djnh chü truong du tu dr an theo dung quy djnh 
ti diem c khoân 3 Dieu 69 Lut Du tu và Diu 35 Nghj djnh s 84/2015/ND-CP 
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TM. UY BAN NHAN DA14/ 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

ngy 30/9/20 15 cüa Chinh phü ye giám sat và dánh giá dâu tu; theo döi, don dc 
cá chü dâu tu dir an bat dng san thc hin triên khai dâu tu dam báo tiên d, 
dOig b dir an và kiêm tra, xü 1 vi phtm dôi vii các dir an bat dng san chm 
tiêi d theo quy dlnh. 

6. Si Quy hoach  Kin true: Hu&ng dn Cong ty TNHH du tu và phát trin 
dO thj Gia Lam và Cong ty TNHH Bat dng san Minh Tan Ha Ni giâi quyêt các 
th4 tiic có lien quan thuc thâm quyên trong qua trInh các Cong ty dâu tu, thrc 
hin dr an theo quy djnh. 

7. UBND huyn Gia Lam: Kim tra, theo dôi ch.p hành pháp 1ut cüa chü 
d4i tu dir an ye tr.t tr xây dirng, v sinh môi tri.rcng và kêt qua thirc hin các 
ng1ia v11 khác trong vic tuân thu pháp 1ut trong qua trInh thirc hin d an. 

Diu 6. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND Thành phé; Giám dc các Sâ: Xây drng, K 
hoch và Dâu tu, Quy hoach  Kiên trüc, Tài nguyen và Môi tnring, Tài chmnh; 
Cic Tru&ng Ciic Thuê thành phô Ha Ni; Chñ tjch UBND huyn Gia Lam; Giám 
dc Cong ty TNHH dâu tu và phát triên do thj Gia Lam và Cong ty TNHH Bat 
drig san Minh Tan Ha Ni và các to chi'rc, cá nhân có lien quan chju trách nhim 
thi hành quyt djnh nay./. 

Ninhâ 
Ihu diêu 6; 

- hU tjch UBND TP; 
- CT UBND TP Nguyn The Hung; 
- S'PUB: các PCVP, các Phông: TH, DT, KT; 
-iuu:VT,DT. (2) 

Nguyn Th Hung 
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