
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH TH1YA THIEN  HUE Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 
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QUYET D!NH 
A •A • •A A A A A A Ve vice giao dat cho Lien danh Cong ty Co phan dau hr Bat dçng san Phu Xuan - 
Cong ty di phn Constrexim S 1 (Confitech) - Cong ty C phn Confitech 
Tan Bat dê thirc hin dtr an Khu quy hoch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, 

thuc Khu A - Do th! mói An Van Diro'ng (Dqt 1) 

UY BAN NHAN DAN T!NH 

C'àn c&Lut To chiic 'hInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
can cii Lut siia dói, bó sung m3t so diéu cla Lut To chiic C'hInh phi vâ Lut 

To chiic chInh quyên djaphwoiig ngày 22 tháng 11 nám 2019, 
Can cii Lut Dat dai so 45/2013/QHJ3 ngày 29 tháng 11 nàm 2013; 
Can c&LutDáu tháu so 43/20]3/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2013, 
Can cii Lu2t Dáu tir sO 61/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020, 
Can cii Nghj djnh so 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cz.a ChInh 

phz quy djnh chi tiêt thi hành mt so diéu cüa Luat  Dat dai; 
Can cii Nghj djnh sO p1/201 7/ND-CF ngày 06 tháng 01 nàm 2017 cla ChInh 

phi siia dôi, bô sung m5tsO nghj dfnh quy djnh chi tiêt thi hành Lu4t Dat dai, 
Can cii Nghj djnh sO 25/2020/ND-C'P ngây 28 tháng 02 nám 2020 caa ChInhphz 

Quy djnh chi tiêt thi hành rn5t sO diéu cia Luçt Dâu tháu ye 4a chQn nhà dáu tu 
Can cii Thông tu- sO 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 thOng 6 nãm 2014 cla B5 

Tài nguyen và MOi trl&nlg quy djnh hO sd giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch 
sii dyng dat, thu hOi dat; 

Can cii COng van sO 4798/BTNMT-TCQLDD ngày 04 thOng 9 nám 2020 cüa 
Bó TOi nguyen và MOi tru-O'ng ye vic xii lj m(5t sO khO khán, vu-áng mac trong qua 
trmnh trién khai thi hành luát dat dai, 

Can cii Quyét djnh sO 914/D-UBND ngày 26 thOng 4 nám 2021 cia UBND 
tinh Thfra Thiên Hue ye vic chap thuan  Chi tru-ong dáu ttr dir On có sii dyng dat 
Khu quy hoQch LK7, BTJ, OTMJ và OTM2, thuc Khu A - DO thj mái An VOn 
Du-ong, tinh Thfra Thiên Hue, 

Can cii Quyét djnh sO 1050/QD-UBND ngày 12 tháng 5 nOm 2021 czaUBND 
tinh Thira ThiênHuê ye vic phé duyt Diêu chin/i, bO sung nç51 dung m5t sO khoOn 
tçi Diéu 1 Quyét djnh sO 914/QD-UBND ngày 26 tháng 4 nám 2021 ye vic chOp 
thun chz truv'ng dáu tir dir On cO sit dyng dat Khu quy hogch LK7, BTJ, OTM1 và 
OTM2, thuc Khu A — Do thj rn&i An VOn Du-ong, tinh Thira Thiên Hue; 

Cán cii Quyêt djnh sO 280/QD-UBND ngày 02 tháng 02 nOln 2021 cza 
UBND tin/i Thita Thiên Hue ye vic phê duyt Kê hooch sit dyng dat nOm 2021 
cia thànhphO Hue; 

Theo d nghj cia Giám dc S& Tài nguyen và Mói trtrOng tgi Ta trInh sO' 
215/TTr-STNMT-QLDD ngày 20 thOng 5 nOm 2021. 
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QUYET DINH: 

Diêu 1. Giao din tIch 83 .600,5 m2  (Tam mwcli ba nghIn sáu trãmpMy náni 
met vuong,) dat t9a lac  ti phi.thng Xuân Phà và phuing An Dông, thânh phô Hue 
cho Lien danh Cong ty Co phân dâu tu Bat dng san Phü Xuân - Cong ty Co phân 
Constrexim SO 1 (Confitech) - Cong ty Co phân Confitech Tan Dt (gçi tat là. Lien 
danh Cong ty) de sü diing vào mic dich thirc hin dir an Khu quy hoch LK7, 
BT1, OTM1 và OTM2, thuôc Khu A - Do thj mói An Van Ducing, tinh Thira 
Thiên Hue (dcrt 1); trong do: 

1. Din tich: 2.807,05 m2  dt cành quan nhóm nba thp tang (k hiu CX); 
26.059,14 m2 dât giao thông (k hiu DGT). 

HInh thirc sir diing: Giao d.t không thu tin sü ditng dk Lien danh Cong ty có 
trách nhim xay drng dông b h. tang k thu.t theo thiêt kê, dir an duçic duyt và 
bàn giao cho chInh quyên, cci quan quãn 1 chuyên ngành quân 1 theo quy djnh. 

2. Diên tIch: 17.633,0m2  dt nhà a lin k (kb' hiu LK). 

HInh thirc s1r ding: Giao dt có thu tin si:r diing dt. Thai han  sir diing dt k 
tir ngày có quyêt djnh giao dat den ngày 08/12/2070; ngrai mua nba & gän lien vai 
quyên si'r diing dat duçc sr diing on djnh lâu dài. 

3. Dién tIch: 9.905,46 m2  d.t nhà a bia thr (k hiu BT): 

HInh thirc si'r diing: Giao dAt có thu tin sr diing dAt. Thai h.n sr diing dAt k 
tr ngày có quyêt djnh giao dat den ngày 08/12/2070; nguai mua nhà a gAn lien vâi 
quyên si:r d11ng dat duçic sü diing On djnh lâu dài. 

4. Din tIch: 27.195,85 m2  dAt a k& hcrp djch vii thisong mai (k9 hiu OTM). 

HInh thüc sfr ding: Giao dAt có thu tin si'r diing dAt. Thai han  si:r diing dAt k 
tü ngày có quyêt djnh giao dat den ngày 08/12/2070; nguai mua nhà gän lien vâi 
quyên si1 ding dat duçic s1r diing On djnh lâu dài. 

5. Vj tn, ranh giâi các khu dAt &rgc xác djnh theo ta bàn d dia chinh khu 
dat dir an Khu quy hoch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuc Khu A - Do thj mâi 
An Van Di.rcing t 1 1/1.000 do Giám dôc Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng phe duyt 
ngày 20 tháng 5 näm 2021 kern theo. 

Diu 2. Can ci vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, giao trách thim cho các co 
quan có lien quan và Lien danh Cong ty thirc hin các cOng vic sau: 

1. Sâ Tài nguyen và Moi truang chü trI, phi hqp vth các Co quan, dja 
phuong lien quan xac djnh mOc giâi và bàn giao dat trên thirc dja; thuê Don v nr 
van xác djnh giá dat cij the trên toàn b din tIch dat thrc hin Dir an theo quy 
djnh lam can dr tInh tiên sü dung dat; chi dao  Van phOng Däng k dat dai tr1rc 
thuc chinh l hO so dja chInh theo quy djnh; trao Giây chüng nhn quyen sr dung 
dat, quyên sa hüu nhà a và tài san khác gàn lien v&i dat cho Lien danh Cong ty 
sau khi Lien danh Cong ty hoàn thãnh vic xây drng h tang k thut theo thiêt 
ke, dir an &rac duyt và thirc hin day dü cad nghia vii tài chInh theo quy djnh. 

2. sa Xây dirng xác djnh giá trj np ngân sách nba nuóc ti thiêu (m3) theo 
dàng quy djnh hin hành và thông báo cho Lien danh COng ty np bô sung nu có 
chênh léch so vói giá trj ma Lien danh Cong ty dâ np vào ngân sách. 
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3. So Tãi chInh xác djnh tin bão v phát trin dt trng hia, tiên d dâu tu xây 
drng nhà 0 xa hi dé thông báo cho Lien danh Cong ty np theo dung quy djnh. 

4. Cic Thus tinh xác dnh s thu tin sr ding dt và thông báo cho Lien 
danh Cong ty thirc hin nghTa vi tài chInh theo quy djnh; xác djnh so tiên sO diing 
dat Lien danh Cong ty duqc mien, giâm (nêu co). 

5. Lien danh Cong ty có trách nhim: 

- SO diing dt dung mvc  dich, ranh giOi, din tIch ducic giao; th1rc hin dir an 
dâu nr theo quy dnh cüa pháp 1ut ye dat dai, dâu tu, xây dirng, kinh doanh bat 
dng san, môi truOng và pháp 1ut có lien quan; 

- Thirc hin Ca ch du tu theo Quyt djnh chip thun chü truang dâu tu si 
914/QD-UBND ngày 26/4/2021, Quyêt djnh so 1050/QD-UBND ngày 12/5/2021 
cOa UBND tinh Thi'ra Thiên Hue, Hçp dông thirc hin dâu tu Di,r an duqc k giüa 
Lien danh Cong ty và Ca quan Nhà ni.rOc Co thâm quyên và Phi 1iic Hcip dông bô 
sung, thay the (neu có); l.p  thu tiic bàn giao 1i cho chinh quyên, cci quan quán 1' 
chuyén ngành quãn I theo quy djnh dôi vOi din tIch dat tai  khoãn 1 Diêu 1 cüa 
Quyêt djnh nay sau khi xây drng dOng b h thông hi tang k thu.t theo thiêt kê 
vâ dir an duçc duyt. 

- Np tin sO diing dt, tin d du tu xây drng nhã 0 xâ hi, tin bào v phát 
trien dat trông lua, giá trl np ngân sách nhà nuOc tôi thiêu (m3) sau khi duçc xác 
djnh lai  theo các quy djnh hin hành và các nghTa v tài chinh khác theo quy dnh 
cüa pháp lut; 

- Chi duc thrc hin vic chuyn nhi.rqng nba a g&n 1in vOi quyn sO diing 
dat khi dáp 1rng dü các diêu kin theo quy djnh cOa pháp 1ut dat dai, kinh doanh 
bat dng san và các quy djnh cüa pháp lut khác cO lien quan. 

Diu 4. Quyt djnh nay cO hiu 1c kê tO ngày k. 

Diu 5. Chánh Van phông 1:Jy ban than dan tinh; Giám dc các SO: Tài 
nguyen và Môi tru&n, Tài chInh, Kê hoach và Dâu tu, Xây dmg; Ciic truOng Cc 
Thue tinh; ChO tjch Uy ban nhân dan thành phô Hue; Giám dôc Trung tam Phát 
triên qu5' dat thành pho Hue; Chü tjch Uy ban nhân dan các phis&ng Xuân Phü, An 
Dông, thành phô Hue; Thu trithng các co quan CO lien quan; Chü tjch Hi dông 
quãn trj Cong ty Co phân dâu tu Bat dng san Phü Xuân; Chu tjch Hi dOng quãn 
trj Cong ty Co phân Constrexim So 1 (Confitech); Giám dôc Cong ty Co phân 
Confitech Tan Dat  chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./, 

Noi nhmn: 
- Nhu Diêu 5; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- VP: CVP và PCVP UBND tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Liru: VT, DC, ND. 
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