
    UBND TỈNH NGHỆ AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2469/TB-SKHĐT                               Nghệ An, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, với các thông tin như sau: 

1. Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án 

1.1 Tên dự án: Khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An. 

1.2. Mục tiêu đầu tư 

- Xây dựng khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên 

đồng bộ, hiện đại đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn cần vệ sinh môi trường, an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan đô thị, văn 

minh thương mại; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh 

quan đảm bảo hoàn chỉnh, khớp nối với các dự án khác trong khu vực, hài hòa 

giữa khu vực phát triển mới và khu vực hiện hữu; Góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội địa phương huyện Hưng Nguyên nói riêng và tỉnh Nghệ An nói 

chung; 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh. 

1.3. Quy mô đầu tư 

a) Diện tích và cơ cấu sử dụng đất (theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh): 

- Tổng diện tích:  159.675,58 m2. 

- Cơ cấu sử dụng đất: 

TT Thành phần đất đai 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất chung cư + nhà văn hóa 7.832,28 4,91 

2 Đất mầm non 4.188,42 2,62 

3 Đất cây xanh – thể dục thể thao 17.407,93 10,90 

4 Đất hạ tầng kỹ thuật 3.125,28 1,96 
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5 Đất xây dựng nhà ở (liền kề, biệt thự) 52.454,17 32,85 

6 Đất giao thông  66.499,19 41,65 

7 Đất trung tâm thương mại 3.731,55 2,34 

8 Bãi đỗ xe 1.579,86 0,99 

9 Mương thoát nước 2.856,90 1,79 

Tổng diện tích 159.675,58 100,00% 

 

b) Quy mô dân số: 2.850 người. 

c) Quy mô xây dựng: 

- Nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự): 374 căn, chiều cao 3,5 tầng, tổng diện 

tích sàn khoảng 146.416,732 m2; 

- Nhà ở chung cư cao tầng: gồm 02 tòa cao 18 tầng; tổng diện tích sàn 

khoảng 32.400,0 m2; 

- Trung tâm thương mại: gồm 03 trung tâm thương mại cao 5 tầng, tổng 

diện tích sàn thương mại dịch vụ khoảng 8.600,0 m2 (khu số 01: diện tích đất 

1.327,0 m2, diện tích xây dựng 570 m2; khu số 02: diện tích đất 1.182,98 m2, 

diện tích xây dựng 570 m2; khu số 03: diện tích đất 1.221,57 m2, diện tích xây 

dựng 580 m2); 

- Nhà bảo vệ: diện tích xây dựng 25 m2, chiều cao 01 tầng; 

- Trường mầm non: diện tích xây dựng 1.200,0 m2, cao từ 01 đến 03 tầng, 

tổng diện tích đất 4.188,42 m2; 

- Nhà văn hóa: diện tích đất 877,15 m2, diện tích xây dựng 160 m2, chiều 

cao 02 tầng; 

- Hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-

UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An: San nền 159.675,58 m2; Công 

viên, vườn hoa, cây xanh đô thị, khu thể thao; Hệ thống đường giao thông vỉa hè 

tổng chiều dài khoảng 4.057,62 m; Bãi đỗ xe; Chiếu sáng đô thị; Hệ thống cấp 

nước; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải; Hệ thống điện và 

thông tin liên lạc; Khu xử lý nước thải; Cấp điện và trạm biến thế; Phòng cháy 

chữa cháy. 

d) Đền bù giải phóng mặt bằng. 

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 

Tổng số: 1.316.064.047.000 đồng, (Một ngàn ba trăm mười sáu tỷ, không 

trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng). 

Trong đó: 
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- Chi phí xây dựng (kiến trúc, HTKT, dự phòng): 1.289.830.727.000 đồng 

- Chi phí đền bù GPMB:       26.233.320.000 đồng. 

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 91.156.000.000 đồng. 

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư 

4.1. Thời hạn thực hiện dự án: Không quá 50 năm, kể từ ngày giao đất 

cho Nhà đầu tư. 

4.2. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trong vòng 06 năm, kể từ 

ngày đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng 

Nguyên. 

6. Diện tích khu đất: 159.675,58 m2. 

7. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu đô thị theo quy hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh. 

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 8 giờ 00 phút     

ngày  01/8/2022. 

9. Thông tin liên hệ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; 

- Địa chỉ: Số 20 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An; 

- Số điện thoại, fax: 0238 3844636.- Các thông tin khác về dự án: Nhà 

đầu tư quan tâm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An để được 

hướng dẫn và biết thêm thông tin chi tiết có liên quan đến dự án. 

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực 

hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hưng Nguyên; 

- Giám đốc Sở; 

- P. GĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, KTN, DN, ĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Hồ Việt Dũng 

 

https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%9F+kh%C4%91t+ngh%E1%BB%87+an&rlz=1C1SQJL_enVN910VN910&oq=s%E1%BB%9F+KH%C4%90T+Ngh&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l3.7946j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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