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UBND TINH THI1rA THIEN HUI CONG HOA xA UQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY KHU VIXC Dc 1p -  Tir  do - Hnh phñc 

PHAT TRIEN oO THI 

Si: 431/TB-BQLKV Thica Thiên Hu ngày 02 tháng 11 nám 2020 

THÔNG BAO KET QUA LIJ'A CHQN NHA DAU TU' 
Thyc hin dir an CIu tir có sir diing dt Khu quy ho.ch LK7, BT1, 

OTM1 và OTM2, thuc Khu A - Do thj m&i An Van Diro'ng. 

KInh giri: 
- Lien danh Cong ty C phn Du tu Bat dng san Phü Xuân — 

Cong ty C phn CONSTREXIM s 1 (CONFITECH) - 
Cong ty C phn CONFITECH Tan Dat; 

- Lien danh Cong ty C phn Du tu Bt dng san Thành Nam - 
Cong ty C phtn Xây dirng Phiic Hung Holdings; 

- Tng Cong ty Du tu phát trin ha tng do thj UDIC - Cong ty 
TNHH MTV. 

Can cii Quyt djnh s 2739/QD-UBND ngày 29/10/2020 ciia Chii tch 
UBNID tinh Thiia Thiên Hu v vic phê duyt kt qua 1ra ch9n nhà dâu tu thirc 
hin dir an du tu có sir diing dAt Khu quy hoach  LK7, BT1, OTM1 va OTM2, 
thuc Khu A — DO thj mói An Van Ducing (DInh kern), Ban Quán 1 Khu virc 
phát trin do thj tinh Thira Thiên Hu (Ben mi thu) thông báo kêt qua 1ira 
chçn nhà dAu tu thirc hin dir an dAu tu có sir diing dAt Khu quy hoach LK7, 
BT1, OTM1 và OTM2, thuc Khu A — Do thj mii An Van Ducing nhu sau: 

I. Thông tin kt qua hra ch9n nhà dâu tir: 

1. Ten dir an: Khu quy hoach LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuc Khu A - 
Do thj mi An van Ducing. 

2. Muic tiêu dAu tu': HInh thành nên khu dan cu mói, khu thucing mai  djch 
v11 cao cp, dáp iing nhu cu v nhà a cira nguô'i dan và thu cu mua sm, nghi 
duO'ng, km tn cho khách du ljch. 

3. Quy mô cüa dir an: 

- Ranh giâi thixc hin dir an: 
+ PhIa Dông giáp duè'ng VO Nguyen Giáp; 
+ PhIa Tây giáp tuyn dutng quy hoach  16,5m; 
+ PhIa Nam giáp duè'ng Hoàng Lath; 
+ PhIa Bc giáp khu dAt có k hiu CTR1. 

- Các yêu cu v quy hoach, kin true: 
+ Di vói dAt ir thp ttng và tái djnh cu xây mai: Mt ct xây dirng 
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70%, thng cao xây dirng: 4 t.ng, he s sir diing dt: 2,8 1n. 
+ Di vói dt & bit thir xây mâi: Mt d xây dirng 60%, tang cao xay 

dirng: 4 tang, h s s1r diing dt: 2,4 1n. 
+ Di vói dt dch vii thuong mai  kt hçp &: Mt d xây dçrng ~ 50%; 

tng cao xây drng: 15-19 tng, h s s& diing dt: 9,5 1n. 
+ Chi giâi xây dirng: Dt & thp tng (LK, BT): lüi ? 4,Om so v&i chi 

giâi du&ng do di vâi tht ca các tuyn du&ng; Dt djch vi thucmg mai  kt hcp & 
lüi? 1 Om so v&i chi giói dithng dO cOa các triic du?mg xung quanh. 

- Nha du tu có trách nhim xây dirng cong trInh ha thng k5 thut, xây 
dirng cong trInh trên dt và các cong trInh phOc igi phc vii cong dng (di vOi 
qu5 dt giao cho nhà du tu) theo quy hoach  chi tit xây dçrng 1/5 00 Va diu 1 
quân 1 quy hoach duqc duyt, ni dung quyt djnh chip thun du tu dir an cüa 
Ca quan nhà nu&c có thm quyn, tuân thO thit k, kin trOc, tiêu chun k5 thut 
và tin d cüa dir an dâ duçc phê duyt. 

4. Ten nhà dilu tir trüng thâu: Lien danh Cong ty C phn Du tu Bt 
dng san PhO Xuân - Cong ty C phn CONSTREXIM s 1 (CONFITECH) - 
Cong ty C phn CONFITECH Tan f)tt. 

5. Dir kin tin d thtrc hiên dr an: 

- Tin d diu tu hoàn thành ha tng k thut: 12 tháng. 

- Tiên d dtu tu hoàn thành toàn b dir an: 60 tháng. 

- Th&i dim tInh tin d du tu: k tü ngây nhà du tu nhn bàn giao mt 
bang sach dat 75% tng din tIch khu dt dir an. 

6. DIa  dim thirc hin dij an: Phu&ng Xuân PhO, thành ph Hu, tinh 
Thisa Thiên Hue. 

7. Din tich, miic dIch, thui hin sfr thing dat: 

- Din tich khu dt di,r an khoâng 8,39 ha. Trong do: Dt & 1in k (k hiu 
LK7): 25.259 m2, dt & biêt thr (k hiu BT1): 12.4 18 m2, dt djch vi thuang 
mai kt hop & (k hiu OTM1, OTM2): 27.198 m2. 

- Vic giao dt, cho thuê dt cho nba du tu thirc hin theo quy ctjnh cüa 
pháp 1ut hin hânh. 

- Din tIch các loai  dt dir kin giao cho nba du tu ('xac dinh theo quy 
hogch phán khu 1/2000 Khu A - Do thf rnài An Van Du'ong duçic phê duyçt tçii 
Quye't dinh so' 432/QD-UBND ngày 21/02/2019) nhu sau: 

+ Dt & thp thng : 3 4.520 m2; 
+ Dt & k& hap thuang mai djch v'.i cao tang: 27.198 m2. 

- Th&i han  sO dirng dt: Theo quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai. 

8. Dir kiên tong chi phi thirc hin dr an (khong bao gm chi phi bi 
thu&ng, h trq, tái djnh cu, tin sO diing dt, tin thuê dt): 2.495.567.950.000 
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dng (Hal nghIn, bn tram chin mu'o'i lam , nám tram sáu mzi bay triu, chin 
tram näm mu'o'i nghIn dng). 

9. Chi phi bôi thtrô'ng, h trçv, tái dlnh  cir: 32.179.000.000 dng (Ba mu'cri 
hal t, mç5t tram bay mu'o'i chin triu dng). 

10. Dir kiên tiên sir diing dat, tin thuê dat nhà dâu tir phãi np: 
205.645.624.000 dng (Bcng chü': Hal tram lé näm tj, thu tram bôn mwai lam 
triêu, sáu tram hal mu'ai bdn nghln dng). 

11. Giá tr np ngân sách nhà nuoc (M3): 10.650.000.000 dng (Mu'ài tj', 
sáu tram nám mu'o'i triçu dng). 

Thii dim nhà d.0 ti.i np giá trj M3: np mt 1n và không chm hon 30 
ngày ké tir ngày hçip dng có hiu 1irc. Khi "Thông tu 06/2020/TT-BKF]DT 
ngày 18/9/2020 hithng dn thirc hin Nghj djnh s 25/2020/ND-CP ngày 
2 8/02/2020 cüa Chinh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa 1ut dâu 
thu v 1ira ch9n nhà diu tu" có hiu 1rc thi hành, huérng dn và xác djnh m3 có 
giá trj cao han thI Ben môi thu sê cp that diu chinh giá trj m3 theo hrnfing 
dn cüa Thông tu. Khi do, nhà du tu duçc lira ch9n s chju trách nhim np 
sung phtn chênh 1ch giá trj m3 nay. 

12. Nghia vii np các khoãn tiên khác cüa nhà dâu tir: 

- Nba du tix phâi np tin bào v phát trin dt trng lüa theo quy djnh. 

- Nha du tu phãi hoàn trâ chi phi lien quan dn qua trInh hra ch9n nhà du 
tu cho các don vj lien quan theo giá trj trong h so mi thu dugc duyt. 

- V nghia vi du tu nhà & xà hi: Nhà d.0 tu np bng tin tuong ducing giá 
trj qu5' dt 20% tng din tIch dt & theo giá dt ma nhà dtu tu thirc hin nghTa vçt 
vói Nhà nu&c nhm b sung vào ngân sách dja phuong dành d du tu xây dirng 
nhà & xà hi trên phtm vi dja bàn. 

II. Danh sách nhà dâu tur không thrqc lira ch9n và torn tt ye 1 do 
không dirçrc lura ch9n cüa tung nhà dâu tir: 

1. Danh sách nhà dâu ttr không dirçrc lira ch9n: 

1.1. Tng Cong ty Du tu phát trin ha tang do thj UDIC - Cong ty TNHH 
MTV; 

1.2. Lien danh Cong ty C phn Du tu B.t dng san Thành Nam — Cong 
ty C phn Xây dirng Phc Hung Holdings. 

2. Torn tt ye 1 do không thrçrc hra chQn: 

2.1. Di v&i Tng Cong ty Du tu phát trin h. tang do thj UDIC - Cong ty 
TNHR MTV: Không dáp irng yêu cu v k thu.t. 

2.2. Di vói Lien danh Cong ty C phn Du tu Bat dng san Thành Nam — 
Cong ty C phn Xây dirng Phiic Hung Holdings: Qua kt qua dánh giá ye tài 
chInh — thucing mai,  Lien danh Cong ty Co phân Dâu tu Bat dng san Thành 
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Nam — Cong ty C phn Xây dirng Phiic Hung Holdings có hiu qua dâu tu (B) 
xp thu hai sau Lien danh Cong ty C phn Dtu tu Bt dng san Phü Xuân - 
Cong ty C phân CONSTREXIM s 1 (CONFITECH) - Cong ty Co phân 
CONFITECH Tan Dat. 

III. Kê hoch dam phán, hoàn thin, k kt hçrp dông vói nhã dâu tir 
thrçic h!a  chQn: 

Theo Khoân 13, Diu 1 Quyt djnh so 2739/QD-UBND ngày 29/10/2020, 
Chü tjch UBND tinh Thira Thiên Hug: "Uy quyen Giám dc Sà Xây dy'ng kj 
ke't và quán l viçc thy'c hiçn hcrp dng 4r an sau khi d'àm phán, hoàn thiên hop 
dng vó'i nhà dá'u tu' dwcrc ly'a chon. So' Xây c4mg  cong khai thong tin hop dng 
dj' an theo quy dinh. ". Trên ca sâ do, Ben môi thu d ngh Lien danh Cong ty 
CE! phn Du tu Bat dng san Phü Xuân - Cong ty C phn CONSTREXIM so 
1 (CONFITECH) - Cong ty C phn CONFITECH Tan Dtt lien h trirc tip vi 
S Xây dirng tinh Thiira Thiên Hu d có thông tin v k hoach dam phán, hoàn 
thiên, k kt hçTp dng cij th. 

IV. Ni dung khác: 

Trong vOng 30 ngày sau khi hoàn thành vic dam phán, hoàn thin hçip dng 
vói Si Xây dirng, kInh d nghj Lien danh Cong ty C phn Du tu Bt dng san 
Phü Xuân - Cong ty C phn CONSTREXIM s 1 (CONFITECH) - Cong ty C 
phn CONFITECH Tan Dtt chuyn cho Ben mi thu là Ban Quân l Khu vçrc 
phát trin do thj tinh Thua Thiên Hu tng s tin: 499.500.000 dng (Ban tram 
chin mu'c,ri chin triêu, nám tram ngOn dng), bao gm các chi phi sau: 

- Chi phi lien quan dn qua trInh lira ch9n nhà du tu vi s tin là 
450.000.000 dng, theo tài khoàn s& 3731.0.1037494.00000 tai  Kho  Bac  Nhà 
Nuâc tinh Thuia Thiên Hu. 

- Chi phi thue tu vn xác djnh h s k và giá tr np ngân sách nhà nuâc ti 
thiu (m3) vci s tin là 49.500.000 dng, theo tài khoân s: 
37 13.0.1037494.00000 tai Kho Bac Nhà Nithc tinh Thiira Thiên Hu. 

Trân tr9ng./.  (.4( 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (dê b/c); 
-SXâydirng; 
- Trang TT Din t1r cña Ban; 
- Länh dao Ban; 
- Phông DTPT; 
- To Chuyên gia; 
- Lixu Van 

/ 

4 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH THiJ'A THIEN HUE Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 2739 /QD-UBND Thira ThiênHu ngày 29 tháng 10 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt kt qua liya ch9n nhà du tir thic hin dir an dâu ttr 

có sir diing dat Khu quy hoich LK7, BT1, OTM1 và OTM2, 
thuc Khu A - Do thj mó'i An Van Dtro'ng 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can thLut T cht'rc chInh quyen d/aphzro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can th Lugt Du thau 43/2013/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nàm 2013, 

Can th Lut Xây dy'ng so' 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 6 nám 2014, 

Can thLut Dcu tu'so' 67/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2014, 

Can thLutDá't dcii so' 45/2013/QHJ3 ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can thLuqtNhà O'ngày 25 tháng 11 näm 2014, 

Can th Nghj djnh sO' 25/2020/ND-CF ngày 28 tháng 02 näm 2020 cla 
ChInh pht ye vic quy ctjnh chi tiêt thi hành mf?t so' diêu cza Luçt Dâu thâu ye lta 
chQn nhà dáu tu'; 

Can ci Thông tu' so' 16/2016/TT-BKHDT ngày 16 tháng 12 nám 2016 cta 
Bó Ko' hoach và Dâu tu' hzthng dan vic 1p  h so' mO'i so' tuyên, ho so' mO'i thâu 
4a chQn nhà do'u tu' thzcc hin dy' an ddu tlr cO si'c c4ing  da't, 

Can th Quyo't djnh so' 432/QD-UBND ngày 21 tháng 02 nãm 2019 cz,a 
UBND tinh Thfra Thiên Huo' v viçc phê duyt Diêu chinh Quy hogch phân khu 
Khu A — DO thj mó'i An Van Du'o'ng, tinh Thith Thiên Huê, 

ãn th Quyé't djnh sO' 797/QD-UBND ngày 29 tháng 3 nám 2019 cta 
UBND tinh Thica Thiên Hue ye viçc phê duyt danh myc dy' an cO si'c clyng dat can 
ly'a chQn nhâ ddu tu' tgi Khu dO thj m&i An Van Du'o'ng nám 2019, 

Can th Quyé't ctinh so' 2652/QD-UBND ngày 28 tháng 10 näm 2019 cüa 
UBND tinh Thica Thiên Hue ye vic quy ct/nh giá dat dé ltip hO so' m&i tháu hra 
chQn nhâ ddu tu' thy'c hin dir an Khu quy hoach LK7, BTJ, OTMJ và OTM2, 
thu(3c Khu A - DO thj mO'i An Van Du'cing, 

Can th Quyo't ct/nh so' 2824/QD-UBND ngày 04 tháng 11 nám 2019 cta 
UBND tinh Thui'a Thiên Hue ye vic phé duyt két qua so' tuyên ly'a chQn nhà ctâu 
tu' thy'c hiçn dl! an có th dyng ctdt Khu quy hogch LK7, BTJ, OTM1 và OTM2, 
thuç5c Khu A - DO th/ mó'i An Van Du'o'ng, tinh Thica Thiên Huê, 

Can cii' Quyêt ct/nh so' 3028/QD-UBND ngày 29 tháng 11 nthn 2019 cia 
UBND tinh Thira Thiên Hue v vic phé duyt kê hogch ly'a chQn nhà dáu tu' thy'c 
hin dy' an có th dyng dat Khu quy hoach LK7, BT1, OTMJ và OTM2, thuóc Khu 
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A - Do thj mó'iAn Van Dzwng, 

Can th Quyé'i ct/nh sO' 737/QD-UBND ngày 19 tháng 3 nãm 2020 cza 
UBND tinh Thira Thiên Hue ve vic phê duyçt HO scr m&i thâu lu'a chQn nhà ctâu 
tu' thtc hin dt' an ctdu tu' CO th dyng dat Khu quy hoach LK7, BT1, OTMJ va 
OTM2, thu5c Khu A - DO thj in&i An Van Dico'ng, 

Can th Quyê't ct/nh s 1246/QD-UBND ngày 26 tháng 5 nám 2020 cza 
UBND tinh Thira Thién Hue v vic phé duyt tha ctói HO so' mOi tháu ly'a chQn 
nhà ctdu tu' thy'c hiçn dt an ctáu tu' CO th dyng ctât Khu quy hoach LK7, BTJ, 
OTMJ và OTM2, thuc Khu A - DO thj m&i An Van Dtro'ng, 

Can ct'r Quyé't ct/nh sá 1893/QD-UBND ngày 28 tháng 7 nám 2020 cta 
UBND tinh Thi'ca Thiên Hue ye vic phé duyt két qua ctánh giá hO so' ctê xuát kj 
thut ly'a chQn nhà dáu tu' thy'c hin dy' an ctáu tu' CO th dyng dat Khu quy hoach 
LK7, BT1, OTMJ và OTM2, thui5c Khu A - DO thj mO'i An Van Dtrung; 

Xét T& trInh s 1207/TTr-BQLKV ngây 28 tháng 8 nám 2020 cla Ban 
Quán 1j Khu vy'c Phát trién dO th/ ye viçc ctê nghj thâm ct/nh và phê duyét kt qua 
ly'a chQn nhâ dáu tu' thy'c hin dy' an ctáu tu' CO th dyng ctát Khu quy hoach LK7, 
BTJ, OTMJ và OTM2, thu3c Khu A - DO thj inO'i An Van Du'oi'ig, tinh Thira Thiên 
Hut; 

Theo ct ngh/ cia Giám ctdc SO' Kê hoçich và Dcu tu' tqi Báo cáo thá'm ct/nh 
sO' 3308/B C-SKHDTngày 07 tháng 10 nám 2020. 

QUYET IMNH: 

JJiêu 1. Phê duyt kt qua lira ch9n nba du fix thrc hin dv an du fix có sü 
diing dt Khu quy hoich LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuc Khu A — Do thj mâi 
An Van Dixo'ng vi ni dung chü yu nhix sau: 

1. Ten dir an: Khu quy hoch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuc Khu A - 
Do thj mi An van Ducrng. 

2. Muc tiêu du tir: HInh thành nên khu dan cu mài, khu thucmg mai djch 
vi cao cp, dáp ü'ng nhu cu v nhà i cüa ngithi dan và nhu cu mua sam, nghi 
dixOng, Juu trii cho khách du ljch. 

3. Quy mô cüa dir an: 
- Ranh gith thijc hin d an: 

+ Phia Dông giáp duô'ng VO Nguyen Giáp; 
+ PhIa Tây giáp tuyen dithng quy hoch 1 6,5m; 
+ Phia Nam giáp clu&ng Hoàng Lanh; 
+ PhIa Bc giáp khu d.t có hiu CTR1. 

- Các yêu cu v quy hoch, kiên trüc: 
+ D& vri dt 6' thp tng và tái djnh cu xay mâi: Mt d xay dung 70%, 

ttng cao xay dimg: 4 tang, h so si'r diing dt: 2,8 lan. 
+ Di v6'i dt 6' bit th xây m6'i: Mt d xây dirng 60%, tang cao xây 



drng: 4 tang, h s sCi dirng dt: 2,4 1n. 
+ Di vi dat djch vi thuong mii kt hçp a: Mt d xây dçrng ~ 50%; tang 

cao xây dimg: 15-19 thng, h s sCr diing dt: 9,5 1tn. 
+ Chi giâi xây dirng: FMt a thp thng (LK, BT): lüi ? 4,0m so vói chi giâi 

dumg do di vâi tat cá các tuyn du&ng; D.t djch vi thucmg mai  kêt hcip 6 lüi ~ 
lOm so vói chi giOi duang dO cüa các triic duang xung quanh. 

- Nhà dâu ttx có trách nhim xây dimg cong trInh h tng k5' thutt, xây dirng 
cong trinh trên dt và các cong trInh phüc lçii phic vi cong  dông (dôi vai qui dt 
giao cho nhà du tir) theo quy hoach  chi ti& xay dirng 1/500 và diu 1 quail 1 
quy hoach duqc duyt, ni dung quyt djnh chip th4n dâu tir di,r an cüa Ca quan 
nhà ni.rac có thâm quyên, tuân thu thit kê, kin true, tiêu chuân k thut và tiên 
do cUa dir an dã duçc phê duyt. 

4. Ten nhà du tir truing thu: Lien danh Cong ty C phn Du tu Bt 
dng san PhCi Xuân - Cong ty C phn CONSTREXIM sO 1 (CONFITECH) - 
Cong ty C phn CONFITECH Tan Dat. 

5. Dir kiên tiên d(i thirc hiên dir an: 
- Tin d du tt.r hoàn thành h ttng kr thutt: 12 tháng. 
- Tin d du tix hoàn thành toàn b dr an: 60 tháng. 
- Thai dim tinh tiên d d.0 tir: k tü ngày nba du tu' nhtn bàn giao m.t 

bang sach dat 75% tng din tich khu dt d? an. 
6. Dja dim thirc hin dir an: Phuang Xuân Phñ, thành ph Hut, tinh 

ThCra Thiên Hue. 
7. Din tIch, miic dIch, thô'i hin sfr dung dt: 
- Din tich khu dt dir an khoáng 8,39 ha. Trong do: Dat a lien kê (ks' hiu 

LK7): 25.259 m2, dt a bit thi,r (kr hiu BT1): 12.4 18 m2, d1t djch vii thuang 
mai kt  h?p a (kr hiu OTM1, OTM2): 27.198 m2. 

- Viêc giao dt, cho thuê dt cho nhà du tir thirc hin theo quy djnh cüa 
pháp 14t hin hành. 

- Din tich các '°ai  dt dir kin giao cho nhà du tu (xac ct/nh theo quy 
hoich phân khu 1/2 000 Khu A - Do dij mO'i An Van Du'ong ctu'çrc phê duyt tqi 
Quye't d/nh sO 432/QD-UBND ngày 21/02/2019) nhu sau: 

+Dtathpthng : 34.520m2; 
+ D.t a kt hçp thuo'ng mai  djch vi cao thng: 27.198 m2. 
- Thai han  sCr dçing dt: Theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dt dai. 
8. Dir kin ting chi phi thirc hin diy an (khOng bao gOm chi phi bôi 

thumg, h trg, tái djnh cu, tiên sCi diing dat, tiên thuê dat): 2.495.567.950.000 
dng (Hai nghln, bOn tram chIn mu'o'i lam tj, nám tram sáu mu'o'i bay triu, chIn 
tram nám mwo'i nghIn &ng). 

9. Chi phi bM thtrông, h trq, tái djnh cir: 32.179.000.000 dông (Ba 
muv'i hai tj, mt tram bay mircri chIn triçu ctong). 

10. Dir kin tiên sCr duing dt, tin thuê dat nhà dâu tir phái np: 
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205.645.624.000 dng (Bang chiê: Hai tram lé nám tj', sáu tram bdn mucri lam 
triéu, sáu tram hai mwo'i bn nghIn dng). 

11. Giá tr np ngân sách nhà nu*c (M3): 10.650.000.000 dông (Mrài tj', 
sáu tram nãm mutri triçu dng,). 

Thai dim nhà du tu np giá trj M3: np mt 1n và không chtm hon 30 
ngày kê tir ngày hqp dông có hiu hrc. Khi "Thông fir 06/2020/TT-BKHDT ngày 
18/9/2020 hithng dn thirc hin Nghj djnh so 25/2020/ND-CP ngày 28/02/2020 
cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt so diu cña 1ut dâu thu v hra ch9n 
nhà du tir" có hiu 1c thi hành, hi.râng dn và xác djnh m3 có giá trj cao han thI 
Ben miii thu sê cp nht diêu chinh giá trj m3 theo huóng dn cña Thông fir. Khi 
do, nhà du tu duçc 1a ch9n së chju trách nhim np b sung phn chênh 1ch 
giá trj m3 nay. 

12. Nghia vii np các khoán tin khác cüa nhà CIu tir: 
- Nba du tu phãi np tin báo v phát trin dt trng lila theo quy djnh. 
- Nhà dâu fir phãi hoàn trã chi phi lien quan den qua trInh 1ra ch911 nba du 

tu cho các don vj lien quan theo giá trj trong ho so mri thu duqc duyt. 
- V nghia V1 dâu tir nhà a xâ hi: Nhà dâu tunp bang tiên thong throng giá 

tn qu5 dat 20% tong din tich dat a theo giá dat ma nhà dâu fir thirc hin nghTa vti 
vâi Nha nithc nhm b sung vào ngân sách dja phuong dành d du fir xay dmg 
nhà a xä hi trên phim vi dja bàn. 

13. Ni dung khác: 
- Uy quyn Giám dc Sâ Xây drng k kt và quán 1 vic thirc hin hcip 

dng dir an sau khi dam phán, hoàn thin hçp dng vai nhà du tix thrçrc 1ira ch9n. 
S Xây dirng cong khai thông tin hcp dông dir an theo quy djnh. 

- Giao Ban Quãn 1r Khu vrc phát triên do thj cung dip thông tin v kt qua 
lira chçn nba du fir theo quy djnh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1?c  k tr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phOng IJBND tinh, Giám dc các Sâ: K hoach và Du 
tu, Tài chjnh, Xây dirng, Tài nguyen và Môi trtrang; ChÜ tjch UBND thành ph 
Hu, Giám dôc Ban Quãn 1 khu virc phát triên do thj, Giám dôc Cong ty C phân 
Du ttx Bitt dng san Phhii Xuân, Giám dc Cong ty C phAn CONSTREXIM s 1 
(CONFITECH), Giám dc Cong ty Co phân CONFITECH Tan Dit và Thu 
tnrang các co quan lien quan chu trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Noi nhân: CHU TICH 
- Nhu Diêu 3; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- VP: CVP và các PCVP; 
- Lini VT, QHXT. 
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