
 UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 1199/BC-SKH&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án  

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Nam Định 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 

24/8/2020 của UBND huyện Nam Trực về việc thẩm định và phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ 

chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, 

huyện Nam Trực như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

2. Báo cáo số 06/TĐ-HĐ của Hội đồng thẩm định - UBND huyện Nam Trực 

về thẩm định nội bộ Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực; 

3. Căn cứ ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 1096/SXD-PTĐT&HTKT 

ngày 21/8/2020; Sở Công thương tại văn bản số 671/SCT-QLNL ngày 21/8/2020; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2513/STNMT-QHKH ngày 

21/8/2020; Sở Tài chính tại văn bản số 992/STC-ĐT ngày 21/8/2020 tham gia ý 

kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

4. Căn cứ Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện 

Nam Trực về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Sở ban ngành đối 

với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
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2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Căn cứ Văn bản 1060-TB/TU ngày 16/7/2020 của Tỉnh ủy Nam Định về ý 

kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư 

tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

4. Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

5. Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nam Trực. 

6. Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Trực. 

7. Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện 

Nam Trực về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới xã Nam Hồng. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Tài chính. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến tham gia về dự án của các đơn vị có liên 

quan bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM 

ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Nam Định. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trực. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 27,99 tỷ đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu 

dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư. 
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10. Thời gian thực hiện: 2020-2022. 

11. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện: 

Nguồn vốn bố trí cho dự án từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân 

cư tập trung; Dự kiến tiến độ bố trí vốn trong 03 năm theo tiến độ thực hiện dự 

án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phù hợp với khả năng cân đối vốn hàng 

năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-

2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Sở Xây dựng tại văn bản số 1096/SXD-PTĐT&HTKT ngày 21/8/2020; 

2. Sở Công thương tại văn bản số 671/SCT-QLNL ngày 21/8/2020;  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2513/STNMT-QHKH ngày 

21/8/2020;  

4. Sở Tài chính tại văn bản số 992/STC-ĐT ngày 21/8/2020;  

Nội dung ý kiến của các cơ quan liên quan (Chi tiết xem văn bản đính kèm). 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

 1. Sự cần thiết phải đầu tư 

Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực có vị trí địa lý thuận lợi, có trục giao 

thông quan trọng, thuận lợi cho phát triển kinh tế, phát triển du lịch, dịch vụ. Dân 

số có sự kết hợp tăng tự nhiên và tăng cơ học. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở đảm 

bảo các tiêu chí về khu dân cư, tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trên địa bàn 

xã và huyện thì việc đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực là rất cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo đúng các quy 

định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành: Dự án phù hợp với quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới được UBND huyện Nam Trực phê duyệt tại Quyết định 

số 2302/QĐ-UBND ngày 10/8/2020; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện 

Nam Trực được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-

UBND ngày 14/02/2019 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Nam Trực được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 815/QĐ-

UBND ngày 09/4/2020.  
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4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Dự án nhóm C phù hợp với tiêu 

chí theo quy định tại Luật Đầu tư công. 

5. Mục tiêu đầu tư 

Hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo 

quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư tạo quỹ đất để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước kinh phí 

đầu tư các công trình hạ tầng của huyện và của xã. 

6. Những thông số cơ bản của dự án. 

6.1 Tên dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực. 

6.2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

6.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Nam Định. 

6.4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. 

6.5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trực. 

6.6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

6.7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 27,99 tỷ đồng. 

6.8. Nguồn vốn thẩm định: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 

tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

6.9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. 

6.10. Thời gian thực hiện: 2020-2022. 

6.11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

6.12. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng 

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 2,0ha. Gồm các 

hạng mục: 

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy. 

- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy 

hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. 

- Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao 

thông, hệ thống cấp, thoát nước, cứu hỏa, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, 

tường chắn,... được thiết kế đồng bộ. 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối Tỉnh lộ 485B (đường Vàng) với 

đường Trắng (Tỉnh lộ 487B) chiều dài khoảng 315,0m theo tiêu chuẩn đường cấp 

V đồng bằng; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm. 

Ghi chú: Tuyến đường kết nối Tỉnh lộ 485B (đường Vàng) với đường 

Trắng (Tỉnh lộ 487B) hiện trạng là đường bê tông có bề rộng nhỏ hẹp. Việc đầu 

tư cải tạo tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hệ thống giao 

thông huyện Nam Trực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị đấu 
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giá quỹ đất của khu dân cư tập trung. Tại Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 

24/8/2020, UBND huyện Nam Trực đề xuất xây dựng tuyến đường kết nối Tỉnh lộ 

485B (đường Vàng) với đường Trắng. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho phép thực hiện tuyến đường kết nối 

này trong dự án theo đúng quy định. 

7. Về tổng mức đầu tư (dự kiến):  

Dự tính khoảng 27,99 tỷ đồng. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xác định trên cơ sở sơ bộ khối lượng, chi phí đầu tư xây dựng công trình xác 

định theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình hiện hành phù hợp với bước lập đề xuất chủ trương 

đầu tư.  

8. Về nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung 

xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện:  

- Nguồn vốn bố trí cho dự án từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân 

cư tập trung; Dự kiến tiến độ bố trí vốn trong 03 năm theo tiến độ thực hiện dự 

án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phù hợp với khả năng cân đối vốn hàng 

năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-

2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Dự kiến tổng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 

là khoảng 48,748 tỷ đồng đảm bảo cân đối cho dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 

là 27,99 tỷ đồng. 

10. Hiệu quả kinh tế, xã hội:  

- Dự án khi hoàn thành góp phần giúp địa phương tạo quỹ đất đáp ứng nhu 

cầu của người dân về khu dân cư tập trung văn minh hiện đại, vệ sinh môi trường. 

Đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật khác của huyện Nam Trực và của xã Nam Hồng; 

- Diện tích đất ở khoảng 8.863,3m2; dự kiến đấu giá đất là 5.500.000,0 

đồng/m2. 

- Dự kiến tổng kinh phí thu được từ đấu giá đất khu dân cư khoảng 48,748 

tỷ đồng. 

11. Các nội dung khác:  

- Khi lập dự án, quy mô đầu tư phải dựa trên quy hoạch chi tiết được phê 

duyệt (theo ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 1096/SXD-PTĐT&HTKT 

ngày 21/8/2020). 
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- Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đề nghị Chủ đầu tư 

hoàn thiện các nội dung theo ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan theo đúng 

quy định. 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực  

đủ điều kiện để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các 

bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu 

tư dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư dự án trên./. 

 

       GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: XD, TNMT, TC, CT; 

- UBND huyện Nam Trực; 

- Lưu: VT, ĐTTĐ&GSĐT.     
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