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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

 

Số:          /SGTVTXD-QLN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022 

 V/v thông báo điều kiện của bất động sản 
hình thành trong tương lai được đưa vào kinh 

doanh đối với 26 căn nhà thuộc dự án Khu du 
lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây 
(Mercure Sapa Resort & Spa), thị xã Sa Pa. 

 

  

Kính gửi: Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa. 

 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng nhận được hồ sơ kèm theo Văn bản số 

59/2022/CV-TGSP ngày 21/4/2022 của Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa về 

việc thẩm định điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào 

kinh doanh đối với 26 căn nhà thuộc dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao 

cấp Cầu Mây (Mercure Sapa Resort & Spa), thị xã Sa Pa.  

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thông báo điều 

kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 

26 căn nhà thuộc dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây  

(Mercure Sapa Resort & Spa), thị xã Sa Pa như sau: 

1. Thông tin dự án 

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây (Mercure 

Sapa Resort & Spa).  

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa.  

- Địa điểm: Tổ 3 phường Cầu Mây và tổ 7 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai (trước đây là xã Lao Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). 

- Quy mô xây dựng: 26 căn nhà phố núi. 

2. Về văn bản pháp lý 

2.1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất của UBND tỉnh Lào Cai cấp cho Công ty cổ phần Trường Giang 

Sa Pa ngày 31/7/2017 gồm 26 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm theo 

Trang bổ sung giấy chứng nhận có xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Lào Cai ngày 26/4/2022), số phát hành Giấy chứng nhận: số CH 259002; số CH 

259007; số CH 259008; số CH 259011; số CH 259012; 05 giấy từ số CH 259020 

đến số CH 259024; 03 giấy từ số CH 259026 đến số CH 259028; 03 giấy từ số 

CH 259030 đến số CH 259032; số CH 259036; số CH 259038; số CH 259041; số 
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CH 259049; số CH 259050; số CH 259053; số CH 259054; số CH 478982; số 

CH 552290; số CH 987905. 

2.2. Hồ sơ  dự án 

 - Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 21/6/2012; Quyết định 335/QĐ-
UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận và điều chỉnh chấp 

thuận đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây (Mercure 
Sapa Resort & Spa). 

   - Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 12/7/2011; Quyết định số 3472/QĐ-

UBND ngày15/12/2011; Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 10/12/2014; Quyết 
định số 3358/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 và Quyết định  số 3159/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai Phê duyệt và Phê duyệt điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sa Pa 

(Mercure Sapa Resort & Spa). 

 - Văn bản số 1858/SGTVTXD-QLN ngày 22/5/2019 của Sở Giao thông 

Vận tải - Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Khu du lịch 
sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sa Pa (Mercure Sapa Resort & Spa).  

    - Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công số 245/BC-TTGD ngày 
27/4/2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai. 

 - Quyết định số 0707/2021/QĐ-TGSP ngày 07/7/2021 của Công ty cổ phần 
Trường Giang Sa Pa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Dự án Khu du lịch 
sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sa Pa, công trình: Nhà ở Phố núi PN06-07, 

PN 17-18.  

 - Quyết định số 1812/2022/QĐ-TGSP ngày 18/02/2022 của  Công ty cổ 

phần Trường Giang Sa Pa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Dự án Khu 
du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sa Pa, công trình: Nhà ở Phố núi 

PN01-02-03, PN 09-10.  

 2.3. Giấy phép xây dựng 

 Các căn nhà trên thuộc trường hợp miễn phép xây dựng theo quy định tại 
Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

 2.4. Giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
tương ứng theo tiến độ dự án 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình ngày 08/12/2016 
giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công. 

  3. Về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa 
vào kinh doanh 

 Căn cứ Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 

25/4/2014, Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 
25/10/2015 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai  xác nhận 

và thông báo 26 căn nhà thuộc Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây 
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Sa Pa do Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa làm chủ đầu tư đủ điều kiện được 
bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. 

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư  

- Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư 
phải thực hiện việc bảo lãnh theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động 

sản năm 2014. 

- Thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

- Sử dụng nguồn vốn đã huy động theo đúng mục đích xây dựng nhà ở tại 

dự án. Nghiêm cấm việc chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà 
ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử 

dụng sai mục đích, huy động vượt quá số tiền theo quy định chủ đầu tư phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

- Trường hợp sau khi có thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê 
mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở thì 

việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ 
điều kiện và có văn bản thông báo đủ điều kiện theo quy định. 

- Chỉ được phép bàn giao nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc  

xây dựng nhà, hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài nhà, đã thực hiện nghiệm thu công 
trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn 

trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng. Việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện 

theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai,  
pháp luật về nhà ở  

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thông báo và đề nghị Công ty cổ phần 
Trường Giang Sa Pa thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thị xã Sa Pa; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên CTTĐT) 
- Lưu: VT, QLN (Thu), 1 cửa. 

                   GIÁM ĐỐC 
                    

 

 
 

                       Nguyễn Quốc Huy 
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