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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 

C�NG HÕA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

                                                     

S�: 7/Q�-UBND Nam ��nh, ngày 06 tháng 01 n�m 2021 

 

QUY�T ��NH 
V/v phê duy�t danh m�c d� án ��u t� có s� d�ng ��t �� l�a ch�n nhà ��u t� 

d� án Xây d�ng khu dân c� t�p trung xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên 
  

CH� T�CH �Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; 

C�n c� Lu�t ��t �ai ngày 29/11/2013; Lu�t ��u t� ngày 26/11/2014; 

C�n c� Lu�t Xây d�ng ngày 18/6/2014; Lu�t Nhà � ngày 25/11/2014; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 118/2015/N�-CP ngày 12/11/2015 c�a Chính ph� quy 
��nh chi ti�t và h��ng d�n thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t ��u t�; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 25/2020/N�-CP ngày 28/02/2020 c�a Chính ph� quy 
��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t ��u th�u v� l�a ch�n nhà ��u t�; 

C�n c� Thông t� s� 06/2020/TT-BKH�T ngày 18/9/2020 c�a B� K� ho�ch 
và ��u t� h��ng d�n th�c hi�n Ngh� ��nh s� 25/2020/N�-CP ngày 28/02/2020 
c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t ��u th�u v� l�a 
ch�n nhà ��u t�; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 6442/Q�-UBND ngày 01/10/2019 UBND huy�n Ý Yên 
v� vi�c phê duy�t �i�u ch�nh t�ng th� quy ho�ch xây d�ng nông thôn m�i ��n n�m 
2025 xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 5452/Q�-UBND ngày 24/7/2019 c�a UBND huy�n Ý 
Yên v� vi�c phê duy�t quy ho�ch chi ti�t t� l� 1/500 khu dân c� t�p trung xã Yên 
D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2157/Q�-UBND ngày 07/10/2019 c�a UBND t�nh 
Nam ��nh v� vi�c thay ��i quy mô, ��a �i�m và s� l��ng công trình, d� án trong 
�i�u ch�nh quy ho�ch s� d�ng ��t ��n n�m 2020, k� ho�ch s� d�ng ��t n�m ��u 
c�a �i�u ch�nh quy ho�ch s� d�ng ��t huy�n Ý Yên và c�p nh�t vào k� ho�ch s� 
d�ng ��t n�m 2020 huy�n Ý Yên �� t� ch�c th�c hi�n; 

C�n c� Ngh� quy�t s� 45/NQ-H�ND ngày 24/10/2019 c�a H�i ��ng nhân 
dân t�nh Nam ��nh v� vi�c ch�p thu�n b� sung danh m�c d� án ph�i thu h�i ��t 
và phê duy�t b� sung danh m�c d� án chuy�n m�c �ích s� d�ng ��t d��i 10 ha 
��t tr�ng lúa n�m 2019 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 814/Q�-UBND ngày 09/4/2020 c�a UBND t�nh Nam 
��nh v� vi�c phê duy�t k� ho�ch s� d�ng ��t n�m 2020 huy�n Ý Yên; 
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C�n c� Quy�t ��nh s� 1614/Q�-UBND ngày 02/8/2018, s� 1510/Q�-UBND 
ngày 23/7/2019 c�a �y ban nhân dân t�nh Nam ��nh v� phê duy�t, phê duy�t b� 
sung ch��ng trình phát tri�n nhà � t�nh Nam ��nh ��n n�m 2020 và ��nh h��ng 
��n n�m 2030; 

C�n c� Quy�t ��nh 2846/Q�-UBND ngày 30/11/2020 c�a UBND t�nh Nam 
��nh v� vi�c phê duy�t k� ho�ch phát tri�n nhà � 05 n�m giai �o�n 2021 - 2025 và 
k� ho�ch phát tri�n nhà � n�m 2021 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; 

C�n c� v�n b�n s� 861-TB/TU ngày 15/10/2019 c�a T�nh �y Nam ��nh v� 
ch� tr��ng ��u t� D� án phát tri�n nhà � khu dân c� t�p trung xã Yên D��ng, 
huy�n Ý Yên; 

Theo �� ngh� t�i T� trình s� 272/TTr-UBND ngày 15/12/2020 c�a UBND 
huy�n Ý Yên, T� trình s� 414/TTr-SKH&�T ngày 21/12/2020 c�a S� K� ho�ch và 
��u t�. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Phê duy�t danh m�c d� án ��u t� có s� d�ng ��t �� l�a ch�n nhà ��u 
t� d� án Xây d�ng khu dân c� t�p trung xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên, v�i n�i 
dung sau: 

I. THÔNG TIN V� D� ÁN ��U T� CÓ S� D�NG ��T 

1. Tên d� án: Xây d�ng khu dân c� t�p trung xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên. 

2. M�c tiêu ��u t�: Nh�m c� th� hóa quy ho�ch chi ti�t 1/500 khu dân c� 
t�p trung xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh; hình thành khu dân c� t�p 
trung có h� th�ng h� t�ng ��ng b�, không gian s�ng ti�n nghi, v�n minh, hi�n ��i. 
T�o qu� ��t �áp �ng nhu c�u nhà �, d�ch v� th��ng m�i và phát tri�n kinh t�  - xã 
h�i c�a ��a ph��ng; t�o ngu�n thu n�p ngân sách �� ��u t� các công trình h� t�ng.  

3. Quy mô d� án 

3.1. Quy mô s� d�ng ��t: T�ng di�n tích khu ��t kho�ng 41.044m2.  

3.2. Quy mô công trình xây d�ng: ��u t� xây d�ng ��ng b� công trình h� 
t�ng k� thu�t trong ph�m vi ranh gi�i d� án theo quy ho�ch xây d�ng chi ti�t 
1/500 ���c UBND huy�n Ý Yên phê duy�t t�i quy�t ��nh s� 5452/Q�-UBND 
ngày 24/7/2019, bao g�m các h�ng m�c chính: San n�n, h� th�ng giao thông, c�p 
n��c, thoát n��c m�a, thoát n��c th�i, c�p �i�n sinh ho�t và �i�n chi�u sáng, 
khuôn viên cây xanh,… 

4. Các yêu c�u c� b�n c�a d� án 

4.1. Công trình h� t�ng k� thu�t: Nhà ��u t� ���c l�a ch�n th�c hi�n ��u t� 
xây d�ng h� t�ng k� thu�t c�a d� án tuân th� theo quy ho�ch xây d�ng chi ti�t t� 
l� 1/500 �ã ���c UBND huy�n Ý Yên phê duy�t t�i Quy�t ��nh s� 5452/Q�-
UBND ngày 24/7/2019 ��m b�o theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t. Sau khi xây 
d�ng xong, Nhà ��u t� có trách nhi�m bàn giao công trình h� t�ng k� thu�t cho c� 
quan qu�n lý nhà n��c và các ��n v� khai thác theo quy ��nh. 

4.2. Công trình nhà � th��ng m�i: 
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- Do d� án không n�m trong ��a bàn các qu�n n�i thành c�a các �ô th� lo�i 
��c bi�t; khu v�c có yêu c�u cao v� ki�n trúc c�nh quan, khu v�c trung tâm và 
xung quanh các công trình là �i�m nh�n ki�n trúc trong �ô th�; m�t ti�n các tuy�n 
���ng c�nh quan chính trong �ô th� nên không xây thô các lô ��t � trong d� án, 
Nhà ��u t� chuy�n nh��ng quy�n s� d�ng ��t theo quy ��nh c�a Lu�t ��t �ai, 
Ngh� ��nh s� 43/2014/N�-CP c�a Chính ph� và các v�n b�n pháp lu�t khác liên 
quan. 

- Nhà n��c giao ��t có thu ti�n s� d�ng ��t cho nhà ��u t� th�c hi�n d� án 
��i v�i toàn b� các lô ��t � theo quy ho�ch chi ti�t 1/500 ���c duy�t. 

- Nhà ��u t� ch� ���c phép kinh doanh b�t ��ng s�n, chuy�n nh��ng nh��ng 
quy�n s� d�ng ��t trong d� án ��u t� khi ��m b�o ��y �� các �i�u ki�n theo quy 
��nh c�a Lu�t ��t �ai, Lu�t Kinh doanh b�t ��ng s�n và các quy ��nh khác có liên 
quan. 

4.3. Khu ��t th��ng m�i d�ch v�: Sau khi hoàn thành h� t�ng, nhà ��u t� bàn 
giao l�i cho c� quan nhà n��c �� qu�n lý và khai thác theo quy ��nh. 

4.4. Khu công viên, cây xanh: Nhà ��u t� th�c hi�n ��u t� xây d�ng và có 
trách nhi�m bàn giao cho chính quy�n ��a ph��ng qu�n lý theo quy ��nh. 

4.5. Khu ��t công c�ng: Sau khi hoàn thành h� t�ng, nhà ��u t� bàn giao l�i 
di�n tích ��t cho ��a ph��ng qu�n lý và ��u t� xây d�ng theo quy ��nh. 

5. ��a �i�m: T�i xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh. 

Ranh gi�i khu ��t d� án c� th� nh� sau: 

- Phía B�c ti�p giáp v�i QL38B; 

- Phía Nam ti�p giáp ��t ru�ng lúa; 

- Phía �ông giáp ��t tr�ng lúa và tr�ng màu; 

- Phía Tây giáp tuy�n ���ng quy ho�ch n�i QL38B v�i ���ng tr�c xã Yên 
D��ng. 

6. Hi�n tr�ng s� d�ng ��t: Ch� y�u là ��t tr�ng lúa c�a các h� gia �ình, cá 
nhân và ��t ngh�a trang, ngh�a ��a, ��t giao thông, th�y l�i n�i ��ng ch�a ���c 
gi�i phóng m�t b�ng. 

7. M�c �ích s� d�ng ��t: Xây d�ng khu dân c� t�p trung. 

8. Ch� tiêu quy ho�ch ���c duy�t (theo Quy�t ��nh s� 5452/Q�-UBND 
ngày 24/7/2019 c�a UBND huy�n Ý Yên) 

TT Ch�c n�ng s� d�ng ��t 
Di�n tích 

(m2) 
T� L� (%) 

1 ��t � 17.376,0 42,34 

2 ��t cây xanh + m�t n��c 5.630,9 13,72 

3 ��t công c�ng 360,0 0,88 

4 ��t th��ng m�i - d�ch v� 400,0 0,97 
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5 ��t h� t�ng k� thu�t 1.244,0 3,03 

6 ��t giao thông 16.033,1 39,06 

 
T�ng 41.044,1 100,0 

9. S� b� t�ng v�n ��u t� d� án: 50.475.229.000 ��ng. Trong �ó: 

TT Kho�n m�c chi phí Giá tr� (��ng) Ghi chú 

1 

T�ng chi phí th�c hi�n d� án (không bao 

g�m chi phí b�i th��ng, h� tr�, tái ��nh 

c�, ti�n s� d�ng ��t, ti�n thuê ��t) (m1)  

43.354.056.000  

 

2 
Chi phí b�i th��ng, h� tr�, tái ��nh c� 
(m2) 

           
7.121.173.000  

 

 
T�ng v�n ��u t�  50.475.229.000   

10. Ngu�n v�n: V�n t� có và v�n huy ��ng c�a nhà ��u t� ���c l�a ch�n 
th�c hi�n d� án. 

11. Ph��ng án huy ��ng v�n: Nhà ��u t� huy ��ng v�n theo quy ��nh c�a 
pháp lu�t. 

12. Th�i gian ho�t ��ng d� án: Không quá 50 n�m (���c xác ��nh c� th� 
khi l�p h� s� m�i th�u ��i v�i tr��ng h�p có t� hai nhà ��u t� tr� lên �áp �ng yêu 
c�u ho�c khi th�c hi�n th� t�c quy�t ��nh ch� tr��ng ��u t� d� án ��i v�i tr��ng 
h�p ch� có m�t nhà ��u t� �áp �ng yêu c�u). 

13. Ti�n �� th�c hi�n: Trong th�i gian 36 tháng k� t� ngày phê duy�t k�t 
qu� l�a ch�n nhà ��u t�. 

14. Hi�u qu� kinh t� - xã h�i c�a d� án 

14.1. V� kinh t�: D� án �em l�i ngu�n thu t� ti�n s� d�ng ��t và các kho�n 
thu� phí khác mà nhà ��u t� ph�i n�p. Ngu�n thu n�p vào ngân sách nhà n��c �� 
��u t� các công trình h� t�ng khác,… góp ph�n thúc ��y phát tri�n kinh t� - xã h�i 
c�a ��a ph��ng. 

14.2. V� m�t xã h�i: D� án xây d�ng khu dân c� t�p trung xã Yên D��ng, 
huy�n Ý Yên phù h�p k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a huy�n Ý Yên nói 
riêng và t�nh Nam ��nh nói chung; phù h�p v�i quy ho�ch, k� ho�ch s� d�ng ��t 
và ch��ng trình phát tri�n nhà � t�nh Nam ��nh ��n n�m 2020 và ��nh h��ng ��n 
n�m 2030; phù h�p quy ho�ch xây d�ng nông thôn m�i xã Yên D��ng do �ó vi�c 
th�c hi�n d� án s� �em l�i các hi�u qu� tích c�c v� m�t kinh t� - xã h�i. D� án 
���c ��u t� ��ng b� v� h� t�ng k� thu�t s� t�o d�ng m�t khu dân c� có môi 
tr��ng s�ng ti�n nghi, v�n minh, hi�n ��i, ch�t l��ng s�ng c�a ng��i dân ���c 
nâng cao. 

15. Yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m c�a nhà ��u t� (chi ti�t theo 
ph� l�c �ính kèm). 

16. Th�i h�n �� nhà ��u t� n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án: 30 ngày 
k� t� ngày danh m�c d� án ���c ��ng t�i. 
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17. Cách th�c n�p h� s�: Nhà ��u t� n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án trên 
H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia theo quy ��nh t�i �i�u 10 Thông t� s�  
06/2020/TT-BKH�T ngày 18/9/2020 c�a B� K� ho�ch và ��u t�. 

�i�u 2. - Giao S� K� ho�ch và ��u t� công b� danh m�c, ��ng t�i thông tin 
d� án; ch� trì, ph�i h�p v�i S� Xây d�ng, S� Tài chính, S� Tài nguyên và Môi 
tr��ng, UBND huy�n Ý Yên, các ��n v� liên quan t� ch�c �ánh giá s� b� n�ng 
l�c, kinh nghi�m c�a nhà ��u t� ��ng ký th�c hi�n d� án; báo cáo UBND t�nh 
theo quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 25/2020/N�-CP ngày 28/02/2020 c�a Chính ph� 
quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t ��u th�u v� l�a ch�n nhà ��u t� và 
các quy ��nh liên quan. 

- Giao S� Xây d�ng, S� Tài nguyên và Môi tr��ng, S� Tài chính, UBND 
huy�n Ý Yên và các ��n v� có liên quan c�n c� vào ch�c n�ng nhi�m v� th�c hi�n 
và tham m�u v�i UBND t�nh các th� t�c, công vi�c c�a d� án theo �úng quy ��nh.  

�i�u 3. - Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký; 

            - Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh, Th� tr��ng các c� quan: 
S� K� ho�ch và ��u t�, S� Tài chính, S� Xây d�ng, S� Tài nguyên và Môi 
tr��ng, UBND huy�n Ý Yên và các ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành 
Quy�t ��nh này./. 

 KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 
 

Nguy�n Phùng Hoan 
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Ph� l�c 
YÊU C�U S� B� N�NG L�C, KINH NGHI�M NHÀ ��U T� ��NG KÝ 

TH�C HI�N D� ÁN ��U T� CÓ S� D�NG ��T 
(Kèm theo Quy�t ��nh s� 7/Q�-UBND ngày 06 / 01 /2021 c�a 

Ch� t�ch �y ban nhân dân t�nh Nam ��nh) 

Ch��ng I 
CH� D�N ��I V�I NHÀ ��U T� 

I. N�I DUNG M�I QUAN TÂM 

1. S� K� ho�ch và ��u t� t�nh Nam ��nh (sau �ây g�i t�t là S� KH&�T) m�i 
Nhà ��u t� n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n D� án xây d�ng khu dân c� t�p trung xã 
Yên D��ng, huy�n Ý Yên. 

2. Thông tin v� d� án: 

2.1. M�c tiêu ��u t�, quy mô ��u t� c�a d� án: 

2.1.1. M�c tiêu ��u t�:  

Nh�m c� th� hóa quy ho�ch chi ti�t 1/500 khu dân c� t�p trung xã Yên 
D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh; hình thành khu dân c� t�p trung có h� th�ng 
h� t�ng ��ng b�, không gian s�ng ti�n nghi, v�n minh, hi�n ��i. T�o qu� ��t �áp 
�ng nhu c�u nhà �, d�ch v� th��ng m�i và phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a ��a 
ph��ng; t�o ngu�n thu n�p ngân sách �� ��u t� các công trình h� t�ng. 

2.1.2. Quy mô ��u t�: 

2.1.2. Quy mô s� d�ng ��t: T�ng di�n tích trong ranh gi�i quy ho�ch d� án là 
41.044 m2. 

2.1.3. Quy mô công trình xây d�ng: ��u t� xây d�ng ��ng b� công trình h� 
t�ng k� thu�t trong ph�m vi ranh gi�i d� án theo Quy ho�ch xây d�ng chi ti�t 
1/500 ���c UBND huy�n Ý Yên phê duy�t t�i Quy�t ��nh s� 5452/Q�-UBND 
ngày 24/7/2019, bao g�m các h�ng m�c chính: San n�n, h� th�ng giao thông, c�p 
n��c, thoát n��c m�a, thoát n��c th�i, c�p �i�n sinh ho�t và �i�n chi�u sáng, 
khuôn viên cây xanh,… 

a) San n�n:  

- Di�n tích san n�n: 41.044m2, chi�u cao san l�p trung bình 1,73m. 

- Cao �� n�n ���c thi�t k� trên c� s� cao �� m�c n��c tính toán c�a h� th�ng 
thoát n��c toàn khu v�c và cao �� n�n hi�n có c�a khu v�c xung quanh, cao �� 
hi�n tr�ng khu dân c� hi�n có. Cao �� san n�n trung bình: + 2.4m. 

- V� �� ch�t ��m nén c�a n�n ��p: Toàn b� khu v�c ��p cát ��m ch�t v�i �� 
ch�t K = 0,85. 

b) Công trình giao thông: 

- Xây d�ng các tr�c ���ng giao thông hoàn thi�n n�n, m�t ���ng, hè, cây 
xanh. 
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- V�n t�c thi�t k� 40km/h. 

- H� th�ng giao thông t� ch�c theo d�ng ô bàn c� v�i các tuy�n ���ng tr�c 
d�c và ngang k�t n�i v�i ���ng tr�c n�i QL38B v�i ���ng tr�c xã Yên D��ng, 
Qu�c l� 38B và khu v�c lân c�n. 

- Cao �� thi�t k� tim các tuy�n ���ng trung bình +2.5m. 

- Th�ng kê m�t c�t và chi�u dài các tuy�n ���ng quy ho�ch: 

STT Tên ���ng Chi�u dài (m) L� gi�i (m) Hè + M�t ���ng + Hè 
(m) 

1 ���ng D1 339,0 11,0 0,5 + 5,5 + 5,0 

2 ���ng D2 284,0 13,0 3 + 7 + 3 

3 ���ng D3 101,2 11,5 3 + 7 + 1,5 

4 ���ng N1 160,2 19,0 3,0 + 11 + 5 

5 ���ng N2 160,2 13,0 3 + 7 + 3 

6 ���ng N3 112,0 11,5 3 + 5,5 + 3 

7 ���ng N4 48,3 13,0 3 + 7 + 3 

8 ���ng N5 75,9 15,0 5 + 7 + 3 

- K�t c�u n�n ���ng: N�n ���ng cát ��m ch�t K = 0,95. L�p ��p sát �áy áo 
���ng ��m ch�t K= 0,98. 

- K�t c�u m�t ���ng: M�t ���ng BTN C12,5 dày 7cm. T��i nh�a bám dính 
1,0kg/m2. L�p c�p ph�i �á d�m lo�i 1, dày 15cm. L�p c�p ph�i �á d�m lo�i 2, dày 
(20-30)cm. 

- K�t c�u �an rãnh: T�m �an rãnh bê tông �úc s�n �á 1x2 mác 200, kích th��c 
(50x25x6)cm. L�p ��m v�a XM mác 75 dày 2cm. Móng bê tông �á 2x4 mác 150. 

- K�t c�u hè: M�t hè lát g�ch block, lót VXM M75 dày 2cm. N�n cát �en ��m 
ch�t K= 0,95. 

- K�t c�u bó v�a: Bó v�a vát c�nh bê tông �úc s�n mác 250. L�p ��m v�a XM 
mác 75, dày 2cm. Móng bê tông �� t�i ch� mác 150, dày 10cm.  

c) C�p n��c sinh ho�t: 

Ngu�n n��c s�ch c�p cho khu ��t quy ho�ch d� ki�n l�y t� nhà máy n��c Ý 
Yên, ���ng tr�c c�p n��c d� ki�n ��u n�i trên Qu�c l� 38B. 

Xây d�ng h� th�ng c�p n��c s�ch d�c trên hè các tr�c ���ng b�ng các �ng 
nh�a HDPE D63, D50. �� sâu ��t �ng trung bình 0,7m (tính ��n ��nh �ng).  

Trên các v� trí cao nh�t c�a m�ng l��i ���ng �ng có b� trí van x� khí D25. 
T�i nh�ng �i�m th�p nh�t có b� trí van x� c�n D50mm. 
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T�i các nút c�a m�ng l��i b� trí van khoá �� có th� s�a ch�a t�ng �o�n �ng 
khi c�n thi�t. Các tuy�n �ng c�p n��c ���c b� trí trên m�t b�ng phù h�p v�i quy 
��nh so v�i các tuy�n k� thu�t ng�m khác.  

d) Công trình thoát n��c và v� sinh môi tr��ng: 

- H� th�ng thoát n��c m�a và n��c th�i thi�t k� thành 2 h� th�ng riêng:  

+ H� th�ng thoát n��c m�a ���c thi�t k� ch�y d�c trên hè v�i ti�t di�n c�ng 
là B400, B500, ��nh c�ng cách m�t hè trung bình 20cm, ��nh n�p ga b�ng m�t hè. 
Các �o�n qua ���ng dùng c�ng h�p ch�u l�c BCL500, BCL600, BCL2000. Các ga 
thu n��c ��t v�i kho�ng cách trung bình (30-40)m, h��ng thoát n��c c�a khu v�c 
thoát ra h� th�ng c�ng BCL2000 phía B�c khu ��t quy ho�ch (phía QL38B). 

+ H� th�ng n��c th�i sinh ho�t ���c ���c x� lý c�c b� t�i b� ph�t 3 ng�n c�a 
t�ng h� gia �ình sau �ó ���c thu gom b�ng h� th�ng c�ng rãnh ch�y d�c phía sau 
các lô ��t, thu gom v� b� x� lý n��c th�i sau �ó thoát ra h� th�ng thoát n��c chung 
c�a khu dân c�. C�ng thoát n��c th�i phía sau các dãy nhà thi�t k� c�ng xây B300 
và B400. C�ng qua ���ng x� lý giao c�t thi�t k� c�ng tròn ch�u l�c BTCT D600. 

- Rác th�i sinh ho�t: ���c phân lo�i và thu gom hàng ngày sau �ó v�n chuy�n 
��n khu x� lý rác t�p trung c�a xã. 

e) H� th�ng c�p �i�n sinh ho�t và chi�u sáng ���ng: 

- Ngu�n �i�n c�p cho khu dân c� ���c l�y t� ���ng 35KV ch�y qua khu v�c 
quy ho�ch. 

- Tr�m bi�n áp: Thi�t k� 01 tr�m bi�n áp 400KVA-35(22)/0.4KV chung cho 
khu dân c� và chi�u sáng ���ng.  

- H� th�ng �i�n sinh ho�t: Xây d�ng h� th�ng ���ng �i�n sinh ho�t �i ng�m 
d�c trên hè các tr�c ���ng b�ng các ���ng dây cáp h� áp. 

- H� th�ng chi�u sáng ���ng: Xây d�ng h� th�ng �i�n chi�u sáng công c�ng 
d�c theo các tuy�n ���ng b�ng các c�n thép m� k�m ch�p ��u c�t �èn bát giác 
10m, cáp �i�n dùng cho h� th�ng chi�u sáng �i ng�m d��i ��t.  

f) Các công trình h� t�ng xã h�i: 

Công trình công c�ng: B� trí qu� ��t có di�n tích 360 m2, bàn giao cho chính 
quy�n ��a ph��ng �� qu�n lý, khai thác vào m�c �ích chung ph�c v� c�ng ��ng 
khu dân c�. 

g) Cây xanh: 

- Khu cây xanh công viên ���c tr�ng t�p trung phân b� t�i m�t s� v� trí trong 
các khu �, ph�c v� ��ng ��u nh�t cho các h� dân c�, m�i ng��i dân có th� ti�p c�n 
m�t cách d� dàng nh�t.  

- Cây xanh bóng mát ���c tr�ng trên v�a hè d�c các tr�c ���ng, kho�ng cách 
gi�a các cây kho�ng 10m ��n 12m. 

h) Công trình th��ng m�i - d�ch v�: B� trí qu� ��t 400m2 �� ��u t� xây d�ng 
công trình th��ng m�i và d�ch v� (nh� ch� ho�c trung tâm th��ng m�i ho�c c�a 
hàng d�ch v�,…). 
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k) Nhà �: D� án bao g�m 174 lô ��t � th��ng m�i (d�ng nhà � liên k�). Di�n 
tích m�i lô kho�ng 96 -135,5m2. T�ng di�n tích các lô ��t � th��ng m�i (d�ng nhà 
� liên k�): 17.376m2. 

2.2. S� b� t�ng v�n ��u t� d� án: 50.475.229.000 ��ng. Trong �ó: 

TT Kho�n m�c chi phí Giá tr� (��ng) Ghi chú 

1 

T�ng chi phí th�c hi�n d� án (không 

bao g�m chi phí b�i th��ng, h� tr�, 

tái ��nh c�, ti�n s� d�ng ��t, ti�n 

thuê ��t) (m1)  

43.354.056.000  

 

2 
Chi phí b�i th��ng, h� tr�, tái ��nh 
c� (m2) 

           

7.121.173.000  

 

 
T�ng v�n ��u t�  50.475.229.000   

2.3. Tóm t�t các yêu c�u c� b�n c�a d� án:  

2.3.1. Công trình h� t�ng k� thu�t: Nhà ��u t� ���c l�a ch�n th�c hi�n ��u t� 
xây d�ng h� t�ng k� thu�t c�a d� án tuân th� theo quy ho�ch xây d�ng chi ti�t t� l� 
1/500 �ã ���c UBND huy�n Ý Yên phê duy�t t�i Quy�t ��nh s� 5452/Q�-UBND 
ngày 24/7/2019 ��m b�o theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t. Sau khi xây d�ng 
xong, Nhà ��u t� có trách nhi�m bàn giao công trình h� t�ng k� thu�t cho c� quan 
qu�n lý nhà n��c và các ��n v� khai thác theo quy ��nh. 

2.3.2. Công trình nhà � th��ng m�i: 

- Do d� án không n�m trong ��a bàn các qu�n n�i thành c�a các �ô th� lo�i 
��c bi�t; khu v�c có yêu c�u cao v� ki�n trúc c�nh quan, khu v�c trung tâm và 
xung quanh các công trình là �i�m nh�n ki�n trúc trong �ô th�; m�t ti�n các tuy�n 
���ng c�nh quan chính trong �ô th� nên không xây thô các lô ��t � trong d� án, 
Nhà ��u t� chuy�n nh��ng quy�n s� d�ng ��t theo quy ��nh c�a Lu�t ��t �ai, 
Ngh� ��nh s� 43/2014/N�-CP c�a Chính ph� và các v�n b�n pháp lu�t khác liên 
quan. 

- Nhà n��c giao ��t có thu ti�n s� d�ng ��t cho nhà ��u t� th�c hi�n d� án 
��i v�i toàn b� các lô ��t � theo quy ho�ch chi ti�t 1/500 ���c duy�t. 

- Nhà ��u t� ch� ���c phép kinh doanh b�t ��ng s�n, chuy�n nh��ng nh��ng 
quy�n s� d�ng ��t trong d� án ��u t� khi ��m b�o ��y �� các �i�u ki�n theo quy 
��nh c�a Lu�t ��t �ai, Lu�t Kinh doanh b�t ��ng s�n và các quy ��nh khác có liên 
quan. 

2.3.3. Khu ��t th��ng m�i d�ch v�: Sau khi hoàn thành h� t�ng, nhà ��u t� 
bàn giao l�i cho c� quan nhà n��c �� qu�n lý và khai thác theo quy ��nh. 

2.3.4. Khu công viên, cây xanh: Nhà ��u t� th�c hi�n ��u t� xây d�ng và có 
trách nhi�m bàn giao cho chính quy�n ��a ph��ng qu�n lý theo quy ��nh. 

2.3.5. Khu ��t công c�ng: Sau khi hoàn thành h� t�ng, nhà ��u t� bàn giao l�i 
di�n tích ��t cho ��a ph��ng qu�n lý và ��u t� xây d�ng theo quy ��nh. 
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2.4. Th�i gian ho�t ��ng d� án: Không quá 50 n�m (���c xác ��nh c� th� 
khi l�p h� s� m�i th�u ��i v�i tr��ng h�p có t� hai nhà ��u t� tr� lên �áp �ng 
yêu c�u ho�c khi th�c hi�n th� t�c quy�t ��nh ch� tr��ng ��u t� d� án ��i v�i 
tr��ng h�p ch� có m�t nhà ��u t� �áp �ng yêu c�u). 

2.5. Ti�n �� th�c hi�n: Trong th�i gian 36 tháng k� t� ngày phê duy�t k�t qu� 
l�a ch�n nhà ��u t�. 

2.6. ��a �i�m th�c hi�n d� án: Xã Yên D��ng, huy�n Ý Yên, t�nh Nam ��nh. 

2.7. Di�n tích khu ��t: T�ng di�n tích trong ranh gi�i quy ho�ch l�p d� án là 
41.044m2. Ranh gi�i quy ho�ch c� th� nh� sau: 

- Phía B�c ti�p giáp v�i QL38B; 

- Phía Nam ti�p giáp ��t ru�ng lúa; 

- Phía �ông giáp ��t tr�ng lúa và tr�ng màu; 

- Phía Tây giáp tuy�n ���ng quy ho�ch n�i QL38B v�i ���ng tr�c xã Yên D��ng. 

2.8. M�c �ích s� d�ng ��t: Xây d�ng khu dân c� t�p trung. 

2.9. Các ch� tiêu quy ho�ch ���c duy�t:  

TT Ch�c n�ng s� d�ng ��t 
Di�n tích 

(m2) 
T� L� (%) 

1 ��t � 17.376 42,34 

2 ��t cây xanh + m�t n��c 5.630,9 13,72 

3 ��t công c�ng (nhà v�n hóa) 360,0 0,88 

4 ��t th��ng m�i - d�ch v� 400,0 0,97 

5 ��t h� t�ng k� thu�t 1.244,0 3,03 

6 ��t giao thông 16.033,1 39,06 

 
T�ng 41.044,0 100 

2.10. Hi�n tr�ng khu ��t: Ch� y�u là ��t tr�ng lúa c�a các h� gia �ình, cá 
nhân và ��t ngh�a trang, ngh�a ��a, ��t giao thông, th�y l�i n�i ��ng ch�a ���c b�i 
th��ng, h� tr� GPMB. 

2.11. Ngu�n v�n: V�n t� có và v�n huy ��ng c�a nhà ��u t� ���c l�a ch�n 
th�c hi�n d� án. 

2.12. Ph��ng án huy ��ng v�n: Nhà ��u t� huy ��ng v�n theo quy ��nh c�a 
pháp lu�t. 

2.13. Th�i �i�m h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án: Sau 30 ngày k� 
t� ngày công b� danh m�c d� án trên H� th�ng m�ng ��u th�u Qu�c gia 

II. YÊU C�U S� B� V� N�NG L�C, KINH NGHI�M C�A NHÀ ��U 
T� 

Yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m c�a Nhà ��u t� bao g�m yêu c�u v� 
n�ng l�c tài chính và kinh nghi�m. N�i dung chi ti�t theo Ch��ng II. 
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III. LÀM RÕ YÊU C�U S� B� V� N�NG L�C, KINH NGHI�M NHÀ 
��U T� 

1. Tr��ng h�p Nhà ��u t� mu�n ���c làm rõ yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh 
nghi�m, Nhà ��u t� ph�i g�i �� ngh� làm rõ ��n S� KH&�T b�ng v�n b�n ho�c 
thông qua H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký 
th�c hi�n d� án t�i thi�u 05 ngày làm vi�c �� xem xét, x� lý. 

2. Sau khi nh�n ���c v�n b�n �� ngh� làm rõ theo th�i gian quy ��nh, S� 
KH&�T ti�n hành làm rõ và ��ng t�i trên H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia trong 
kho�ng th�i gian t�i thi�u 02 ngày làm vi�c tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký 
th�c hi�n d� án, trong �ó có mô t� n�i dung yêu c�u làm rõ nh�ng không nêu tên 
Nhà ��u t� �� ngh� làm rõ. Tr��ng h�p vi�c làm rõ d�n ��n ph�i s�a ��i yêu c�u 
s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m thì th�c hi�n theo quy ��nh t�i M�c 4 Ch��ng này. 

IV. S�A ��I YÊU C�U S� B� V� N�NG L�C, KINH NGHI�M NHÀ 
��U T� 

1. Tr��ng h�p s�a ��i yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m, S� KH&�T 
��ng t�i trên H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia quy�t ��nh s�a ��i kèm theo  các 
n�i dung s�a ��i tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án t�i thi�u 10 
ngày. 

2. Tr��ng h�p th�i gian thông báo s�a ��i yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh 
nghi�m không �áp �ng quy ��nh t�i M�c 4.1, S� KH&�T th�c hi�n th�i gian n�p 
h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án t��ng �ng �� b�o ��m quy ��nh nêu trên. Vi�c gia 
h�n ���c th�c hi�n theo quy ��nh t�i M�c 6.3. 

V. NGÔN NG� S� D�NG 

H� s� ��ng ký th�c hi�n d� án và t�t c� v�n b�n, tài li�u trao ��i gi�a S� 
KH&�T và Nhà ��u t� liên quan ��n vi�c m�i quan tâm ph�i ���c vi�t b�ng ngôn 
ng� sau: Ti�ng Vi�t. 

VI. H� S� ��NG KÝ TH�C HI�N D� ÁN VÀ TH�I H�N N�P 

1. H� s� ��ng ký th�c hi�n d� án do Nhà ��u t� chu�n b� ph�i bao g�m các 
bi�u m�u và các tài li�u có liên quan theo quy ��nh t�i Ch��ng III. 

2. Nhà ��u t� n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án trên H� th�ng m�ng ��u 
th�u qu�c gia ho�c n�p tr�c ti�p t�i S� KH&�T Nam ��nh (tr��ng h�p ch�c n�ng 
n�p h� s� c�a nhà ��u t� trên H� th�ng ch�a hoàn thi�n �� có th� n�p h� s� trên 
H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia) tr��c    gi�    phút, ngày      tháng     n�m 

3. S� KH&�T có th� gia h�n th�i gian n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án 
trong tr��ng h�p c�n t�ng thêm s� l��ng Nhà ��u t� ho�c s�a ��i yêu c�u s� b� v� 
n�ng l�c, kinh nghi�m Nhà ��u t� theo quy ��nh t�i M�c 4 Ch��ng này. Khi gia 
h�n, S� KH&�T thông báo trên H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia và g�i thông 
báo ��n t�t c� các Nhà ��u t� �ã n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án (n�u có) v� 
th�i h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án. 
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VII. S�A ��I, THAY TH� H� S� ��NG KÝ TH�C HI�N D� ÁN 

Sau khi n�p, Nhà ��u t� có th� thay th� ho�c s�a ��i h� s� ��ng ký th�c hi�n 
d� án b�ng cách n�p b� sung các h� s�, tài li�u có liên quan t�i S� KH&�T tr��c 
th�i �i�m h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án. 

VIII. LÀM RÕ H� S� ��NG KÝ TH�C HI�N D� ÁN 

Nhà ��u t� có trách nhi�m làm rõ h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án theo yêu c�u 
c�a S� KH&�T. T�t c� yêu c�u làm rõ và ph�n h�i c�a Nhà ��u t� ���c th�c hi�n 
trên H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia. 

IX. THÔNG BÁO K�T QU� �ÁNH GIÁ S� B� N�NG L�C, KINH 
NGHI�M C�A CÁC NHÀ ��U T� 

1. Sau khi có k�t qu� �ánh giá s� b� n�ng l�c, kinh nghi�m c�a các Nhà ��u 
t�, S� KH&�T s� ��ng t�i thông tin trên H� th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia. 

2. Tr��ng h�p ch� có m�t Nhà ��u t� �áp �ng yêu c�u, tr��c khi ��ng t�i 
thông tin theo quy ��nh t�i kho�n 1 M�c này, S� KH&�T báo cáo Ch� t�ch �y ban 
nhân dân c�p t�nh xem xét, quy�t ��nh theo m�t trong hai ph��ng án sau �ây: 

a) Ph��ng án 1: Thông báo và h��ng d�n nhà ��u t� n�p h� s� trình quy�t 
��nh ch� tr��ng ��u t� theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� ��u t�, pháp lu�t khác có 
liên quan theo quy ��nh t�i �i�m b kho�n 3 �i�u 13 Ngh� ��nh s� 25/2020/N�-CP. 

b) Ph��ng án 2: Gia h�n th�i gian ��ng ký th�c hi�n d� án. Th�i gian gia h�n 
do Ch� t�ch �y ban nhân dân c�p t�nh quy�t ��nh và s� ���c thông báo trên H� 
th�ng m�ng ��u th�u qu�c gia. Nhà ��u t� �ã �áp �ng yêu c�u không ph�i n�p l�i 
h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án. 

Sau khi gia h�n, tr��ng h�p có thêm nhà ��u t� �áp �ng yêu c�u s� b� v� 
n�ng l�c, kinh nghi�m thì th�c hi�n theo kho�n 3 M�c này. Tr��ng h�p không có 
thêm nhà ��u t� �áp �ng yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m thì th�c hi�n theo 
quy ��nh t�i �i�m a kho�n này.  

3. Tr��ng h�p có t� hai Nhà ��u t� tr� lên �áp �ng yêu c�u, vi�c l�a ch�n 
Nhà ��u t� s� ���c th�c hi�n theo hình th�c ��u th�u r�ng rãi theo quy ��nh t�i 
�i�m a kho�n 3 �i�u 13 Ngh� ��nh s� 25/2020/N�-CP. H� s� m�i th�u ���c phát 
hành r�ng rãi cho các Nhà ��u t�, bao g�m c� các Nhà ��u t� ngoài danh sách Nhà 
��u t� �áp �ng yêu c�u s� b� v� n�ng l�c, kinh nghi�m. 
  



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 01/Ngày 19-01-2021 25

8 
 

Ch��ng II 

YÊU C�U S� B� V� N�NG L�C, KINH NGHI�M C�A NHÀ ��U T� 

TT N�i dung Yêu c�u 

1 N�ng l�c tài chính(1) V�n ch� s� h�u t�i thi�u Nhà ��u t� ph�i 
thu x�p(2): 11 t� ��ng. 

Tr��ng h�p liên danh, v�n ch� s� h�u c�a 
Nhà ��u t� liên danh b�ng t�ng v�n ch� s� h�u 
c�a các thành viên liên danh. ��ng th�i, t�ng 
thành viên liên danh ph�i �áp �ng yêu c�u t��ng 
�ng v�i ph�n v�n góp ch� s� h�u theo th�a thu�n 
liên danh. N�u b�t k� thành viên nào trong liên 
danh ���c �ánh giá là không �áp �ng thì Nhà ��u 
t� liên danh ���c �ánh giá là không �áp �ng yêu 
c�u v� v�n ch� s� h�u. 

Nhà ��u t� ��ng ��u liên danh ph�i có t� l� 
s� h�u v�n t�i thi�u là 30%, t�ng thành viên liên 
danh có t� l� s� h�u v�n t�i thi�u là 15% trong 
liên danh. 

2 Kinh nghi�m(3) S� l��ng t�i thi�u các d� án mà Nhà ��u t� 
ho�c thành viên tham gia liên danh ho�c ��i tác 
cùng th�c hi�n �ã tham gia v�i vai trò là Nhà ��u 
t� góp v�n ch� s� h�u ho�c Nhà th�u chính: 01 
d� án. Cách xác ��nh d� án nh� sau (4): 

 - Lo�i 1: D� án trong l�nh v�c xây d�ng nhà 
� (ho�c nhà � k�t h�p d�ch v�), công trình h� t�ng 
k� thu�t, công trình giao thông mà nhà ��u t� �ã 
tham gia v�i vai trò Nhà ��u t� góp v�n ch� s� 
h�u và �áp �ng ��y �� các �i�u ki�n sau: 

+ D� án có t�ng m�c ��u t� t�i thi�u b�ng (5) 
33,0 t� ��ng. 

+ D� án mà Nhà ��u t� có ph�n giá tr� v�n ch� 
s� h�u t�i thi�u b�ng (6) 7,0 t� ��ng. 

+ D� án �ã hoàn thành giai �o�n xây d�ng 
trong 03 n�m g�n �ây. 

 - Lo�i 2: D� án trong l�nh v�c xây d�ng nhà 
� (ho�c nhà � k�t h�p d�ch v�), công trình h� t�ng 
k� thu�t, công trình giao thông mà Nhà ��u t� �ã 
tham gia v�i vai trò là Nhà th�u chính th�c hi�n 
các gói th�u xây l�p và �áp �ng ��y �� các �i�u 
ki�n sau: 
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+ Giá tr� ph�n công vi�c nhà ��u t� tham gia 
trong gói th�u/h�p��ng t�i thi�u b�ng(7) 30 t� 
��ng.  

+ Gói th�u/H�p ��ng �ã k�t thúc trong 03 
n�m g�n �ây. 

 - Lo�i 3: D� án trong l�nh v�c xây d�ng nhà 
� (ho�c nhà � k�t h�p d�ch v�), công trình h� t�ng 
k� thu�t, công trình giao thông mà ��i tác cùng 
th�c hi�n �ã tham gia v�i vai trò là nhà th�u chính 
th�c hi�n các gói th�u xây l�p và �áp �ng ��y �� 
các �i�u ki�n sau: 

 + Giá tr� ph�n công vi�c ��i tác cùng th�c 
hi�n tham gia trong gói th�u/h�p ��ng t�i thi�u 
b�ng(8) 30 t� ��ng. 

+ Gói th�u/H�p ��ng �ã k�t thúc trong 03 
n�m g�n �ây. 

Kinh nghi�m c�a Nhà ��u t� b�ng t�ng s� d� 
án c�a Nhà ��u t�/thành viên liên danh và ��i tác 
�ã th�c hi�n. 

Các d� án/gói th�u Nhà ��u t�/��i tác th�c 
hi�n ph�i b�o ��m �áp �ng yêu c�u v� k� thu�t, 
ch�t l��ng theo h�p ��ng �ã ký k�t m�i ���c xem 
xét, �ánh giá (9). 

3 Các tiêu chí khác(10)  Không. 

Ghi chú: 

(1) C�n c� quy mô, tính ch�t, l�nh v�c c�a d� án, có th� �i�u ch�nh ho�c b� 
sung các ch� tiêu tài chính khác nh�: giá tr� tài s�n ròng, doanh thu, l�i nhu�n,... 

Tr��ng h�p nhà ��u t� là t� ch�c m�i thành l�p trong n�m, n�ng l�c tài chính 
c�a nhà ��u t� ���c �ánh giá trên c� s� báo cáo tài chính �ã ���c ��n v� ki�m 
toán ��c l�p ki�m toán t� th�i �i�m thành l�p ��n tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� 
��ng ký th�c hi�n d� án t�i �a 28 ngày. 

(2) V�n ch� s� h�u c�a nhà ��u t� ���c xác ��nh trên c� s� các s� li�u tài 
chính c�a nhà ��u t� ���c c�p nh�t trong kho�ng th�i gian t�i �a 28 ngày tr��c 
ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án và cam k�t v� vi�c huy ��ng v�n 
ch� s� h�u c�a nhà ��u t�. Nhà ��u t� ph�i kê khai thông tin, cung c�p các tài li�u 
v� n�ng l�c tài chính theo M�u s� 02 t�i Ch��ng III. 

V�n ch� s� h�u còn l�i c�a nhà ��u t� = T�ng v�n ch� s� h�u - Chi phí liên 
quan ��n ki�n t�ng - V�n ch� s� h�u cam k�t cho các d� án �ang th�c hi�n và các 
kho�n ��u t� dài h�n khác (n�u có) - V�n ch� s� h�u ph�i gi� l�i theo quy ��nh 
(V�n ch� s� h�u dùng riêng cho phân b� ho�c theo yêu c�u pháp lý quy ��nh v�i 
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Nhà ��u t�; V�n ch� s� h�u ph�i gi� l�i theo yêu c�u d� phòng ��c bi�t cho các 
tr��ng h�p có th� x�y ra; V�n ch� s� h�u khác ���c cam k�t s� hoàn l�i và không 
dùng cho tuyên b� c� t�c,...). 

(3) ��i v�i các d� án trong l�nh v�c m�i ho�c có quy mô ��u t� l�n, không 
có nhà ��u t� có kinh nghi�m th�c hi�n d� án t��ng t�, có th� xem xét, c�n c� d� 
li�u v� các d� án �ã th�c hi�n, kh� n�ng phân k� ��u t� c�a d� án �ang xét �� xác 
��nh yêu c�u v� kinh nghi�m c�a nhà ��u t�. 

Trong tr��ng h�p này, yêu c�u v� kinh nghi�m c�a nhà ��u t� có th� ���c 
ch�nh s�a theo h��ng th�p h�n so v�i h��ng d�n nh�ng ph�i b�o ��m phù h�p v�i 
th�c t� c�ng nh� yêu c�u th�c hi�n d� án. Bên c�nh �ó, trong quá trình xem xét, 
�ánh giá, ph�i b�o ��m nhà ��u t� có ��y �� n�ng l�c tài chính, n�ng l�c k� thu�t 
�� th�c hi�n d� án. Yêu c�u th�c hi�n d� án trong HSMT c�ng nh� h�p ��ng ph�i 
b�o ��m quy ��nh ��y �� trách nhi�m c�a nhà ��u t� c�ng nh� bi�n pháp x� lý (x� 
ph�t, ��n bù thi�t h�i, x� lý trong giai �o�n ti�p theo) trong tr��ng h�p nhà ��u t� 
th�c hi�n d� án không �áp �ng yêu c�u v� ti�n ��, ch�t l��ng. ��ng th�i, ng��i có 
th�m quy�n có th� quy ��nh giá tr� b�o ��m th�c hi�n h�p ��ng l�n h�n 3% nh�ng 
không quá 10% t�ng m�c ��u t� c�a d� án. 

(4) Nhà ��u t� cung c�p kinh nghi�m c�a mình theo M�u s� 03 t�i Ch��ng 
III. Nhà ��u t� ch� ���c trích d�n kinh nghi�m th�c hi�n m�t d� án t��ng t� m�t 
l�n duy nh�t. 

��i tác cùng th�c hi�n d� án bao g�m: T� ch�c cung c�p tài chính; Nhà th�u 
xây d�ng; Nhà th�u v�n hành, qu�n lý. 

Cách th�c quy ��i các d� án:  

- D� án s� d�ng �� �ánh giá v� n�ng l�c, kinh nghi�m c�a nhà ��u t� là d� án 
lo�i 1. 

- Các d� án lo�i 2, lo�i 3 khi �ánh giá s� ���c quy ��i v� d� án lo�i 1, c� th�: 
01 d� án thu�c lo�i 2 ho�c lo�i 3 b�ng 0,7 d� án thu�c lo�i 1. 

- Tr��ng h�p s� l��ng d� án ���c quy ��i là s� l�, s� l��ng d� án ���c làm 
tròn theo s� nguyên (làm tròn lên n�u ch� s� bên ph�i l�n h�n ho�c b�ng 5, làm 
tròn xu�ng n�u ch� s� bên ph�i nh� h�n 5). 

Ví d�: Nhà ��u t� có 01 d� án lo�i 1, 01 d� án lo�i 2, 02 d� án lo�i 3 thì t�ng 
s� d� án t��ng t� c�a Nhà ��u t� là: 1 + 0,7*1 + 0,7*2 = 3,1 (t��ng ���ng 03 d� 
án) 

(5) ; (6); (7); (8) ��i v�i nh�ng d� án ch�a xác ��nh rõ giá tr� t�ng m�c ��u 
t� trong các v�n b�n phê duy�t, h�p ��ng d� án, nhà ��u t� ph�i cung c�p các tài 
li�u ch�ng minh �� xác ��nh giá tr� này. 

(9) Nhà ��u t� ph�i cung c�p các biên b�n nghi�m thu hoàn thành ��a vào s� 
d�ng ho�c xác nh�n c�a c� quan nhà n��c �� ch�ng minh vi�c �áp �ng yêu c�u k� 
thu�t, ch�t l��ng ��i v�i các d� án/gói th�u �ã th�c hi�n. 

(10) C�n c� quy mô, tính ch�t, l�nh v�c và �i�u ki�n ��c thù, riêng bi�t (n�u 
có) c�a d� án, ��a ra các tiêu chí phù h�p khác. 
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Ch��ng III 

CÁC BI�U M�U 

1. M�u s� 01: Thông tin v� Nhà ��u t� 

2. M�u s� 02: N�ng l�c tài chính c�a Nhà ��u t� 

3. M�u s� 03: Kinh nghi�m th�c hi�n d� án t��ng t� 
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M�u s� 01 

THÔNG TIN V� NHÀ ��U T� VÀ CÁC ��I TÁC CÙNG TH�C HI�N 

I. Thông tin v� Nhà ��u t�/thành viên liên danh(1) 

1. Tên Nhà ��u t�/thành viên liên danh: 

2. Qu�c gia n�i ��ng ký ho�t ��ng c�a Nhà ��u t�/thành viên liên danh: 

3. N�m thành l�p: 

4. ��a ch� h�p pháp c�a Nhà ��u t�/thành viên liên danh t�i qu�c gia ��ng ký: 

5. Thông tin v� ��i di�n h�p pháp c�a Nhà ��u t�/thành viên liên danh: 

- Tên: 

- ��a ch�: 

- S� �i�n tho�i/fax: 

- ��a ch� e-mail: 

6. T� l� góp v�n trong liên danh d� ki�n: 

II. Thông tin v� các ��i tác cùng th�c hi�n 

TT Tên ��i tác(2) 
Qu�c gia n�i 

��ng ký 
ho�t ��ng 

Vai trò tham 
gia(3) 

Ng��i ��i 
di�n theo 

pháp Lu�t 

H�p ��ng 
ho�c v�n 
b�n th�a 
thu�n v�i 
��i tác(4) 

1 Công ty 1   
[T� ch�c cung c�p 
tài chính] 

   

2 Công ty 2   
[Nhà th�u xây 
d�ng] 

   

3 Công ty 3   
[Nhà th�u v�n 
hành/ Qu�n lý] 

   

 
…..        

Ghi chú: 

(1) Tr��ng h�p Nhà ��u t� liên danh thì t�ng thành viên liên danh ph�i kê 
khai theo M�u này. ��ng th�i, Nhà ��u t� ph�i n�p kèm theo b�n sao v�n b�n th�a 
thu�n gi�a các thành viên liên danh v� vi�c th�c hi�n d� án trong �ó nêu rõ t� l� 
góp v�n trong liên danh d� ki�n. 

Nhà ��u t�/thành viên liên danh c�n n�p kèm theo b�n ch�p m�t trong các tài 
li�u sau �ây: Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p, quy�t ��nh thành l�p ho�c tài 
li�u có giá tr� t��ng ���ng do c� quan có th�m quy�n c�a n��c mà Nhà ��u t� 
�ang ho�t ��ng c�p. 

(2) Nhà ��u t� ghi c� th� tên c�a các ��i tác tham gia th�c hi�n d� án. 
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(3) Nhà ��u t� ghi c� th� vai trò tham gia c�a t�ng ��i tác. 

(4) Nhà ��u t� ghi c� th� s� h�p ��ng ho�c v�n b�n th�a thu�n, kèm theo b�n 
ch�p ���c ch�ng th�c các tài li�u �ó. 
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M�u s� 02 

N�NG L�C TÀI CHÍNH C�A NHÀ ��U T�(1) 

1. Tên Nhà ��u t�/thành viên liên danh: 

2. Thông tin v� n�ng l�c tài chính c�a Nhà ��u t�/thành viên liên danh: 

a) Tóm t�t các s� li�u v� tài chính (2): 

TT N�i dung Giá tr� 

1 T�ng v�n ch� s� h�u  

2 Chi phí liên quan ��n ki�n t�ng (n�u có)  

3 V�n ch� s� h�u cam k�t cho các d� án �ang th�c 
hi�n và các kho�n ��u t� dài h�n khác (n�u có) 

 

4 V�n ch� s� h�u ph�i gi� l�i theo quy ��nh  

5 V�n ch� s� h�u còn l�i c�a Nhà ��u t� (5) = (1) - (2) - (3) - (4) 

b) Tài li�u �ính kèm (3) 

�ính kèm là tài li�u ch�ng minh v� s� li�u tài chính c�a Nhà ��u t� ���c c�p 
nh�t ��n tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án: 

- B�n sao báo cáo tài chính ���c ki�m toán ��n tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� 
��ng ký th�c hi�n d� án (Nhà ��u t� có th� s� d�ng báo cáo tài chính n�m, các báo 
cáo tài chính gi�a niên ��, báo cáo tình hình s� d�ng v�n ch� s� h�u). 

Các báo cáo do Nhà ��u t� cung c�p ph�i b�o ��m tuân th� các quy ��nh pháp 
lu�t v� tài chính, k� toán, ph�n ánh tình hình tài chính riêng c�a Nhà ��u t� ho�c 
thành viên liên danh (n�u là Nhà ��u t� liên danh) mà không ph�i tình hình tài 
chính c�a m�t ch� th� liên k�t nh� công ty m� ho�c công ty con ho�c công ty liên 
k�t v�i Nhà ��u t� ho�c thành viên liên danh. 

- Tr��ng h�p ��n tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án 
không trùng v�i k� l�p báo cáo tài chính ho�c Nhà ��u t� không có báo cáo tài 
chính ���c ki�m toán trong th�i gian này, Nhà ��u t� ph�i cung c�p báo cáo tài 
chính ���c ki�m toán t�i th�i �i�m g�n nh�t. 

��ng th�i, Nhà ��u t� ph�i kê khai và cung c�p tài li�u ch�ng minh v� s� 
thay ��i trong các s� li�u tài chính t� th�i �i�m có báo cáo ki�m toán ��n th�i 
�i�m tham d� th�u (n�u có) (ví d� nh� các tài li�u ch�ng minh vi�c t�ng v�n ch� 
s� h�u). Nhà ��u t� ph�i ch�u trách nhi�m v� các thông tin �ã kê khai. Tr��ng h�p 
phát hi�n thông tin kê khai là không chính xác, làm sai l�ch k�t qu� �ánh giá thì 
Nhà ��u t� s� b� x� lý theo quy ��nh. 

- Tr��ng h�p Nhà ��u t� là t� ch�c m�i thành l�p trong n�m, n�ng l�c tài 
chính c�a Nhà ��u t� ���c �ánh giá trên c� s� báo cáo tài chính �ã ���c ��n v� 
ki�m toán ��c l�p ki�m toán t� th�i �i�m thành l�p ��n h�t quý III n�m 2020 ho�c 
��n tr��c ngày h�t h�n n�p h� s� ��ng ký th�c hi�n d� án. 
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Ghi chú: 

(1) Tr��ng h�p Nhà ��u t� liên danh thì t�ng thành viên liên danh ph�i kê 
khai theo M�u này. 

(2) C�n c� tiêu chu�n �ánh giá, b� sung các thông tin phù h�p. 

(3) C�n c� tiêu chu�n �ánh giá, có th� b� sung các tài li�u Nhà ��u t� ph�i 
n�p �� ch�ng minh n�ng l�c tài chính (ví d� nh�: biên b�n ki�m tra quy�t toán 
thu�, t� khai t� quy�t toán thu�; tài li�u ch�ng minh vi�c Nhà ��u t� �ã kê khai 
quy�t toán thu� �i�n t�; v�n b�n xác nh�n c�a c� quan qu�n lý thu�;...). 
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M�u s� 03 

KINH NGHI�M TH�C HI�N D� ÁN T��NG T�(1) 

(��a �i�m), ngày ___ tháng ___ n�m ___ 

[Nhà ��u t� li�t kê kinh nghi�m th�c hi�n d� án t��ng t� theo yêu c�u] 

1. D� án s� 01: ____ [ghi tên d� án] 

Tên Nhà ��u t�/thành viên liên danh/��i tác cùng th�c hi�n d� án 

1 S� h�p ��ng: Ngày ký: 

2 Tên d� án/gói th�u: 

3 L�nh v�c ��u t� c�a d� án 

4 Tham gia d� án v�i vai trò: 

� Nhà ��u t� ��c l�p � Thành viên liên danh 

� Nhà th�u chính 

5 Tên c� quan nhà n��c có th�m quy�n/��i di�n c� quan nhà n��c có th�m 
quy�n (��i v�i d� án); ch� ��u t�/��i di�n ch� ��u t� (��i v�i gói th�u 

��a ch�: 

Tên ng��i liên l�c: 

�i�n tho�i: 

Fax: 

Email: 

6 Thông tin chi ti�t 

6.1 Tr��ng h�p tham gia th�c hi�n d� án v�i vai trò Nhà ��u t�/thành viên liên 
danh 

 Ti�n ��, ch�t l��ng th�c hi�n d� án (2): 

 T�ng m�c ��u t�: 

 T� l� góp v�n (tr��ng h�p Nhà ��u t� là liên danh): 

 V�n ch� s� h�u �ã ���c huy ��ng: 

 Mô t� ng�n g�n v� �i�m t��ng ��ng c�a d� án �ã th�c hi�n này v�i d� án 
�ang l�a ch�n Nhà ��u t�: 

 - Mô t� ng�n g�n v� ph�n công vi�c �ã th�c hi�n: 

- Giá tr� c�a (các) ph�n công vi�c �ã th�c hi�n: 

(Giá tr� và lo�i ti�n t�) t��ng ���ng ... VN� 

 - Mô t� ng�n g�n v� ph�n công vi�c còn ph�i th�c hi�n: 

- Giá tr� c�a (các) ph�n công vi�c còn ph�i th�c hi�n: 

(Giá tr� và lo�i ti�n t�) t��ng ���ng ... VN� 
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 L�ch s� tranh ch�p, ki�n t�ng: 

 Mô t� tóm t�t v� các yêu c�u ��c bi�t v� k� thu�t/ho�t ��ng v�n hành: 

6.2 Tr��ng h�p tham gia th�c hi�n d� án v�i vai trò nhà th�u 

 Ph�m vi công vi�c tham gia th�c hi�n: 

 Giá tr� ph�n công vi�c tham gia th�c hi�n: 

 Ti�n ��, ch�t l��ng th�c hi�n (3): 

 L�ch s� tranh ch�p, ki�n t�ng: 

 Mô t� tóm t�t v� các yêu c�u ��c bi�t v� k� thu�t: 

2. D� án s� 02: ____ [ghi tên d� án] 

… 

��i di�n h�p pháp c�a Nhà ��u t� 
[ghi tên, ch�c danh, ký tên và �óng d�u (n�u có)] 

Ghi chú: 

(1) Yêu c�u kê khai thông tin t�i M�u này có th� ���c �i�u ch�nh, b� sung �� 
phù h�p v�i yêu c�u s� b� v� n�ng l�c kinh nghi�m c�a Nhà ��u t�. 

(2), (3) Nhà ��u t� ph�i cung c�p các tài li�u ch�ng minh các thông tin �ã kê 
khai và ti�n ��, ch�t l��ng th�c hi�n h�p ��ng nh� b�n sao công ch�ng h�p ��ng, 
nghi�m thu, thanh lý h�p ��ng, xác nh�n c�a c� quan nhà n��c có th�m quy�n/��i 
di�n c� quan nhà n��c có th�m quy�n (��i v�i d� án), ch� ��u t�/��i di�n ch� ��u 
t� (��i v�i gói th�u), ... 

 


