
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLN Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2020 

V/v đề nghị đ ng t i nội dung 

thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực 

hiện dự án nhà ở xã hội tại 

phường Phú Sơn và phường Nam 

Ngạn, thành phố Thanh Hóa. 

  Kính gửi:  

        - V n phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

        - Báo Thanh Hóa. 

 Thực hiện   ki n chỉ đạo c a UBND tỉnh tại Qu  t định số     Q -UBND 

ngà             về việc    sung danh m c dự án phát triển nhà ở xã hội vào K  

hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa  àn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn   17-2020.  

Ngà   1 7     , Sở Xâ  dựng có v n   n số   5  SXD-QLN đề nghị V n 

phòng UBND tỉnh và Báo Thanh Hóa đ ng t i nội dung kêu gọi nhà đầu tư quan 

tâm đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và dự 

án Nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa trên C ng thông tin 

điện tử c a UBND tỉnh và Báo Thanh Hóa; tuy nhiên qua rà soát, Sở Xâ  dựng nhận 

thấ  Báo Thanh Hóa chưa đ ng t i nội dung trên. Xét thấ , để đ m   o qu  định 

UBND tỉnh tại v n   n số  981 UBND-THKH ngà  18     18 về việc t ng cường 

công khai, minh  ạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử d ng đất, dự án đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đấu giá tài s n và v n   n hướng dẫn số 

     SKH T-T  ngà   8     18 c a Sở K  hoạch và  ầu tư. Sở Xâ  dựng đề 

nghị V n phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa đ ng t i nội dung kêu gọi nhà đầu tư 

quan tâm đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư    dự án nêu trên vào ngày 21/8/2020; 

đồng thời Sở Xâ  dựng t  chức đ ng t i trên C ng thông tin điện tử c a Sở vào ngày 

21/8/2020 theo qu  định (Có nội dung đăng tải kèm theo văn bản này). 

Xin chân thành c m ơn. . 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- V n phòng Sở (để đ ng t i);  

- Lưu: VT, QLN, DTM (05b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Đào Vũ Việt 
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                 THÔNG TIN KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƢ  

      THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU VỰC  

PHƢỜNG PHÚ SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA. 

I. Mô tả dự án: 

1. Tên dự án: 

Nhà ở xã hội phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa thuộc Qu  hoạch Khu 

dân cư  ông Nam làng Tân Thọ, xã  ông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh 

Hóa. 

 . M c tiêu đầu tư: 

 ầu tư hoàn chỉnh, đồng  ộ các công trình, đ m   o tuân th  theo qu  hoạch 

chi ti t được cấp thẩm qu ền phê du ệt, gồm: Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự 

án (bao gồm các công trình: Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước; Hệ thống 

cấp điện, điện chiếu sáng; San nền; Giao thông; Bãi đỗ xe; Cây xanh…); Xây 

dựng hoàn chỉnh các khối nhà chung cư cao    tầng và các công trình ph  trợ (bể 

bơi, sân thể thao...) theo qu  hoạch chi ti t được phê du ệt. 

 . Qu  mô đầu tư: 

- B ng thống kê các hạng m c xâ  dựng: 

STT Hạng mục Diện tích 

(m
2
) 

Tầng cao 

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng diện tích dự án Nhà ở xã hội  10.933,3  100,00 

1 Diện tích xâ  dựng NOXH1 1.945,2 22 17,79 

2 Diện tích xâ  dựng NOXH  2.466,8 22 22,56 

3 Diện tích câ  xanh, thể thao 3.180,0 0 29,09 

4 Diện tích sân đường nội  ộ 3.341,3 0 30,56 

- Qu  mô c n hộ dự ki n kho ng 1.    c n; dân số dự ki n kho ng  .    

người (trong quá trình triển khai dự án ph i xác định c  thể dân số c a dự án). 

- Nơi đỗ xe c a dự án được  ố trí trong tòa nhà NOXH1 và NOXH  đ m   o 

đ  diện tích theo qu  định. 

4. Sơ  ộ t ng chi phí thực hiện dự án: 1.127.434.000.000 đồng; c  thể: 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Suất vốn 

đầu tƣ 

Hệ số áp 

dụng 
Thành tiền 

I Chi phí ĐTXD         1.073.747.113.880  

1 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 1 
m2 sàn 42.794,4 11.008.000 100%   471.080.755.200  

2 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 2 
m2 sàn 54.269,6 11.008.000 100% 597.399.756.800  

3 

Xâ  dựng hoàn thiện 

Hạng m c HTKT trong 

hàng rào dự án ( ao gồm 

các công trình: Hệ thống 

thoát nước; Hệ thống cấp 

nước; Hệ thống cấp điện, 

điện chi u sáng; San nền; 

Giao thông; Bãi đỗ xe; 

Câ  xanh…). 

m2 6.521,3 807.600 100%             5.266.601.880  



STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Suất vốn 

đầu tƣ 

Hệ số áp 

dụng 
Thành tiền 

II Chi phí dự phòng (I+II)x5%           53.687.355.694  

III Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (làm tròn)      1.127.434.000.000  

Một ngàn, một trăm hai mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng 

Ghi chú: 

* Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chưa bao gồm: Chi phí khác… 

* Quy mô công trình tại bảng trên áp dụng theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 

2247/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, 

thành phố Thanh Hóa (tại vị trí thực hiện dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn theo Quyết định số 

623/QĐ-UBND ngày 24/02/2020); 

* Suất vốn đầu tư tại bảng trên áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2018 được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD 

ngày 14/01/2020. 

5. Ti n độ thực hiện dự án: Từ n m    1-2023. 

6.  ịa điểm, diện tích và các chỉ tiêu sử d ng đất: 

-  ịa điểm: Tại phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa thuộc Qu  hoạch chi 

ti t xâ  dựng tỷ lệ 1 5   Khu dân cư  ông Nam làng Tân Thọ, xã  ông Tân, 

phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (được UBND tỉnh Thanh Hóa phê du ệt tại 

Qu  t định số 855 Q -UBND ngà   7     1  và phê du ệt điều chỉnh tại Qu  t 

định số 77  Q -UBND ngày 05/3/2019). 

- Diện tích sử d ng đất: Kho ng 10.933,3m
2
. Với ranh giới c  thể: 

+ Phía Bắc giáp đường qu  hoạch;  

+ Phía Nam giáp đường qu  hoạch;  

+ Phía  ông giáp Khu dân cư hiện hữu;  

+ Phía Tâ  giáp đường qu  hoạch. 

- Chỉ tiêu sử d ng đất theo qu  hoạch chi ti t được du ệt (tại Qu  t định số 

   7 Q -UBND ngà  1         c a UBND tỉnh Thanh Hóa): Mật độ xâ  dựng 

tối đa  1%; Tầng cao công trình    tầng; Hệ số sử d ng đất kho ng 8,87 lần. 

7. Hiện trạng khu đất: Khu đất cơ   n đã được  ồi thường, gi i phóng mặt 

 ằng; hiện đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất. 

II. Các yêu cầu cụ thể. 

1.  iều kiện đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo qu  định c a 

pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Có vốn pháp định không thấp hơn    tỷ đồng và có đ  vốn để thực hiện 

các  iện pháp đ m   o hợp đồng theo qu  định c a pháp luật về đấu thầu. 

- Về n ng lực tài chính: Có vốn thuộc ch  sở hữu để thực hiện dự án không 

thấp hơn   % t ng mức đầu tư c a dự án; Có ngân hàng hoặc t  chức tín d ng 

cam k t cung cấp đ  tài chính cho nhà đầu tư đối với phần nghĩa v  tài chính còn 

lại (ngoài vốn ch  sở hữu) thuộc trách nhiệm thu x p c a nhà đầu tư. 

- Về kinh nghiệm c a nhà đầu tư: Nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà 

đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia 

với vai trò là nhà đầu tư góp vốn ch  sở hữu hoặc nhà thầu chính thực hiện ít nhất 



 1 dự án Nhà ở xã hội có quy mô: Tối thiểu  ằng   % số lượng c n hộ c a dự án 

kêu gọi đầu tư (kho ng     c n hộ) và có t ng mức đầu tư tối thiểu  ằng   % t ng 

mức đầu tư c a dự án kêu gọi đầu tư (tương ứng 225.486.800.000 đồng); hiện nay, 

dự án đã hoàn thành giai đoạn xâ  dựng. 

- Có chức n ng kinh doanh  ất động s n theo qu  định c a pháp luật. 

 . Hồ sơ đ ng k  làm ch  đầu tư dự án: 

- V n   n đ ng k  làm ch  đầu tư dự án c a nhà đầu tư,  ao gồm các nội 

dung: Tên dự án đ ng k ; Tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất c a nhà đầu tư, dự 

ki n ti n độ thực hiện dự án; 

- B n sao có chứng thực hoặc   n sao kèm xuất trình   n chính để đối chi u 

Giấ  chứng nhận đ ng k  doanh nghiệp hoặc Giấ  chứng nhận đ ng k  đầu tư 

kèm theo giấ  tờ chứng minh có đ  số vốn được hoạt động kinh doanh  ất động 

s n (vốn điều lệ) theo qu  định c a pháp luật về kinh doanh  ất động s n; 

- V n   n chứng minh có vốn thuộc sở hữu c a mình để thực hiện dự án 

theo qu  định c a pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có v n   n 

chứng minh có vốn thuộc sở hữu c a mình theo qu  định c a pháp luật về đầu tư, 

về đất đai thì ph i có v n   n xác nhận c a t  chức kiểm toán độc lập hoặc  áo cáo 

tài chính đã được kiểm toán về mức vốn ch  sở hữu c a doanh nghiệp tại thời điểm 

gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập 

thì n u số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì ph i được ngân hàng thương mại 

nơi doanh nghiệp đó mở tài kho n xác nhận về số dư tiền gửi c a doanh nghiệp, 

n u số vốn là tài s n thì ph i có chứng thư c a t  chức có chức n ng định giá hoặc 

thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về k t qu  định giá, thẩm định giá tài 

s n c a doanh nghiệp. 

- Phương pháp triển khai thực hiện dự án sơ  ộ: Nhà đầu tư chuẩn  ị phương 

pháp triển khai thực hiện dự án sơ  ộ gồm các phần: 

 + Cách ti p cận và phương pháp luận  

 +  ề xuất sơ  ộ cách thức triển khai dự án. 

+ B n cam k t thực hiện dự án ( ao gồm các nội dung chính: Cam k t về sử 

d ng vốn ch  sở hữu; cam k t tuân th  qu  hoạch chi ti t được phê du ệt, không 

đề xuất điều chỉnh qu  hoạch làm t ng quỹ đất xâ  dựng công trình kinh doanh 

thương mại, làm gi m diện tích câ  xanh c a dự án; cam k t về ti n độ, chất lượng 

đầu tư xâ  dựng tuân th  theo qu  định c a pháp luật có liên quan trong quá trình 

thực hiện dự án). 

 . Thời gian, địa điểm ti p nhận hồ sơ đ ng k : 

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngà  21 8      đ n ngà   1/9/2020, 

Sở Xâ  dựng sẽ ti p nhận hồ sơ đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án. Sau thời 

hạn nêu trên, Sở Xâ  dựng ngừng ti p nhận hồ sơ đ ng k , kể c  hồ sơ đ ng k  gửi 

theo đường  ưu điện (không tính theo dấu  ưu điện). 

-  ịa điểm ti p nhận hồ sơ đ ng k : Sở Xâ  dựng Thanh Hóa, số     ại lộ 

Lê Lợi, phường  iện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

 

 



THÔNG TIN KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU VỰC PHƢỜNG NAM NGẠN 

 THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA. 

II. Mô tả dự án: 

1. Tên dự án: 

Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc Qu  hoạch 

Khu ở và dịch v  thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố 

Thanh Hóa. 

 . M c tiêu đầu tư: 

 ầu tư hoàn chỉnh, đồng  ộ các công trình, đ m   o tuân th  theo qu  hoạch 

chi ti t được cấp thẩm qu ền phê du ệt, gồm: Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự 

án (bao gồm các công trình: Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước; Hệ thống 

cấp điện, điện chiếu sáng; San nền; Giao thông; Bãi đỗ xe; Cây xanh…); Xây 

dựng hoàn chỉnh các khối nhà chung cư cao  5 tầng và các công trình ph  trợ (bể 

bơi, sân thể thao...) theo qu  hoạch chi ti t được phê du ệt. 

 . Qu  mô đầu tư:  

- B ng thống kê các hạng m c xâ  dựng: 

STT Hạng mục 
Diện tích  

 (m2) 

Tầng cao 

(tầng) 
Tỷ lệ (%) 

I Đất Nhà ở xã hội Khu A 14.097,6  100,00 

1 Diện tích xâ  dựng NOXH1 1.234,7 25 8,76 

2 Diện tích xâ  dựng NOXH2 4.181,7 25 29,66 

3 Diện tích câ  xanh thể  thao 5.616,4 0 39,84 

4 Diện tích sân đường nội  ộ 3.064,8 0 21,74 

II Đất Nhà ở xã hội Khu B 13.905,3 
 

100,00 

1 Diện tích xâ  dựng NOXH1 1.337,8 25 9,62 

2 Diện tích xâ  dựng NOXH2 3.999,5 25 28,76 

3 Diện tich câ  xanh thể thao 5.282,0 0 37,99 

4 Diện tích sân đường nội  ộ 3.286,0 0 23,63 

- Qu  mô c n hộ dự ki n kho ng  .    c n; dân số dự ki n kho ng 7.    

người (trong quá trình triển khai dự án ph i xác định c  thể dân số c a dự án). 

- Nơi đỗ xe c a dự án được  ố trí trong tòa nhà NOXH1 và NOXH  đ m   o 

đ  diện tích theo qu  định. 

4. Sơ  ộ t ng chi phí thực hiện dự án: 2.808.871.000.000 đồng; c  thể: 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Suất vốn 

đầu tƣ 

Hệ số 

áp dụng 
Thành tiền 

I Chi phí ĐTXD          2.675.115.554.720  

1 Nhà ở xã hội khu A           

- 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 1 
m2 sàn 30.86,5 11.008.000 100%  339.789.440.000  

- 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 2 
m2 sàn 93.798,6 11.008.000 100% 1.032.534.988.800  

2 Nhà ở xã hội khu B         
 



STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Suất vốn 

đầu tƣ 

Hệ số 

áp dụng 
Thành tiền 

- 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 1 
m2 sàn 33.445,0 11.008.000 100% 368.162.560.000  

- 
Xâ  dựng hoàn thiện công 

trình NOXH 2 
m2 sàn 83.639,0 11.008.000 100% 920.698.112.000  

3 

Xâ  dựng hoàn thiện 

Hạng m c HTKT trong 

hàng rào dự án ( ao gồm 

các công trình: Hệ thống 

thoát nước; Hệ thống cấp 

nước; Hệ thống cấp điện, 

điện chi u sáng; San nền; 

Giao thông; Bãi đỗ xe; 

Câ  xanh…). 

m2 17.249,2 807.600 100%        13.930.453.920  

II Chi phí dự phòng (I+II)x5%     133.755.777.736  

III Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (làm tròn) 2.808.871.000.000  

Hai nghìn, tám trăm lẻ tám tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng 

Ghi chú: 

* Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chưa bao gồm: Chi phí khác… 

* Quy mô công trình tại bảng trên áp dụng theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 

2271/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 ủa UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

1/500 Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại vị 

trí thực hiện dự án Nhà  ở xã hội phường Nam Ngạn theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 

24/02/2020); 

* Suất vốn đầu tư tại bảng trên áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2018 được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD 

ngày 14/01/2020. 

5. Ti n độ thực hiện dự án: Từ n m    1-2023. 

6.  ịa điểm, diện tích và các chỉ tiêu sử d ng đất: 

-  ịa điểm: Tại phường Nam Ngạn thành phố Thanh Hóa thuộc Qu  hoạch 

chi ti t xâ  dựng tỷ lệ 1 5   Khu ở và dịch v  thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, 

phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (được UBND thành phố Thanh Hóa phê 

du ệt tại Qu  t định số  87  Q -UBND ngày 23/6/2016) 

- Diện tích sử d ng đất: Kho ng 28.002,9m
2
. Với ranh giới khu đất c  thể 

gồm    khu: 

+ Khu đất NOXH khu A: Phía Bắc giáp đường qu  hoạch; phía Nam giáp 

đường qu  hoạch; phía  ồng giáp đường qu  hoạch; phía Tâ  giáp đường tránh 

QL1A. 

+ Khu đất NOXH khu B: Phía Bắc giáp đường qu  hoạch; phía Nam giáp 

đường qu  hoạch; phía  ồng giáp đường qu  hoạch; phía Tâ  giáp đường tránh 

QL1A. 

- Chỉ tiêu sử d ng đất theo qu  hoạch chi ti t được du ệt (tại Qu  t định số 

  71 Q -UBND ngà  17        c a UBND tỉnh Thanh Hóa): 

+ Khu A: Diện tích 14.097,6m
2
; Mật độ xâ  dựng tối đa   %; Tầng cao 

công trình  5 tầng; Hệ số sử d ng đất kho ng 9,  lần. 

+ Khu B: Diện tích 13.905,3m
2
; Mật độ xâ  dựng tối đa   %; Tầng cao công 

trình  5 tầng; Hệ số sử d ng đất kho ng 9,  lần. 



7. Hiện trạng khu đất: Khu đất cơ   n đã được  ồi thường, gi i phóng mặt 

 ằng; hiện đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất. 

III. Các yêu cầu cụ thể. 

1.  iều kiện đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo qu  định c a 

pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Có vốn pháp định không thấp hơn    tỷ đồng và có đ  vốn để thực hiện 

các  iện pháp đ m   o hợp đồng theo qu  định c a pháp luật về đấu thầu. 

- Về n ng lực tài chính: Có vốn thuộc ch  sở hữu để thực hiện dự án không 

thấp hơn   % t ng mức đầu tư c a dự án; Có ngân hàng hoặc t  chức tín d ng 

cam k t cung cấp đ  tài chính cho nhà đầu tư đối với phần nghĩa v  tài chính còn 

lại (ngoài vốn ch  sở hữu) thuộc trách nhiệm thu x p c a nhà đầu tư. 

- Về kinh nghiệm c a nhà đầu tư: Nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà 

đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia 

với vai trò là nhà đầu tư góp vốn ch  sở hữu hoặc nhà thầu chính thực hiện ít nhất 

 1 dự án Nhà ở xã hội có quy mô: Tối thiểu  ằng   % số lượng c n hộ c a dự án 

kêu gọi đầu tư (kho ng  8  c n hộ) và có t ng mức đầu tư tối thiểu  ằng   % t ng 

mức đầu tư c a dự án kêu gọi đầu tư (tương ứng 561.774.200.000 đồng); hiện na , 

dự án đã hoàn thành giai đoạn xâ  dựng. 

- Có chức n ng kinh doanh  ất động s n theo qu  định c a pháp luật. 

 . Hồ sơ đ ng k  làm ch  đầu tư dự án: 

- V n   n đ ng k  làm ch  đầu tư dự án c a nhà đầu tư,  ao gồm các nội 

dung: Tên dự án đ ng k ; Tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất c a nhà đầu tư, dự 

ki n ti n độ thực hiện dự án; 

- B n sao có chứng thực hoặc   n sao kèm xuất trình   n chính để đối chi u 

Giấ  chứng nhận đ ng k  doanh nghiệp hoặc Giấ  chứng nhận đ ng k  đầu tư 

kèm theo giấ  tờ chứng minh có đ  số vốn được hoạt động kinh doanh  ất động 

s n (vốn điều lệ) theo qu  định c a pháp luật về kinh doanh  ất động s n; 

- V n   n chứng minh có vốn thuộc sở hữu c a mình để thực hiện dự án 

theo qu  định c a pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có v n   n 

chứng minh có vốn thuộc sở hữu c a mình theo qu  định c a pháp luật về đầu tư, 

về đất đai thì ph i có v n   n xác nhận c a t  chức kiểm toán độc lập hoặc  áo cáo 

tài chính đã được kiểm toán về mức vốn ch  sở hữu c a doanh nghiệp tại thời điểm 

gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập 

thì n u số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì ph i được ngân hàng thương mại 

nơi doanh nghiệp đó mở tài kho n xác nhận về số dư tiền gửi c a doanh nghiệp, 

n u số vốn là tài s n thì ph i có chứng thư c a t  chức có chức n ng định giá hoặc 

thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về k t qu  định giá, thẩm định giá tài 

s n c a doanh nghiệp. 

- Phương pháp triển khai thực hiện dự án sơ  ộ: Nhà đầu tư chuẩn  ị phương 

pháp triển khai thực hiện dự án sơ  ộ gồm các phần: 

 + Cách ti p cận và phương pháp luận  

 +  ề xuất sơ  ộ cách thức triển khai dự án. 



+ B n cam k t thực hiện dự án ( ao gồm các nội dung chính: Cam k t về sử 

d ng vốn ch  sở hữu; cam k t tuân th  qu  hoạch chi ti t được phê du ệt, không 

đề xuất điều chỉnh qu  hoạch làm t ng quỹ đất xâ  dựng công trình kinh doanh 

thương mại, làm gi m diện tích câ  xanh c a dự án; cam k t về ti n độ, chất lượng 

đầu tư xâ  dựng tuân th  theo qu  định c a pháp luật có liên quan trong quá trình 

thực hiện dự án). 

 . Thời gian, địa điểm ti p nhận hồ sơ đ ng k : 

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngà  21 8      đ n ngà  21/9/2020, 

Sở Xâ  dựng sẽ ti p nhận hồ sơ đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án. Sau thời 

hạn nêu trên, Sở Xâ  dựng ngừng ti p nhận hồ sơ đ ng k , kể c  hồ sơ đ ng k  gửi 

theo đường  ưu điện (không tính theo dấu  ưu điện). 

-  ịa điểm ti p nhận hồ sơ đ ng k : Sở Xâ  dựng Thanh Hóa, số     ại lộ 

Lê Lợi, phường  iện Biên, thành phố Thanh Hóa. 
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