UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: 908 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 18 tháng3

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án:
Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương số 47/2019/QH14;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn
nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân: Số 2278/QĐUBND ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Khu dân cư mới tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; số 761/QĐ-UBND ngày
06/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 Khu dân cư mới tại trung tâm thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
1344/SKHĐT-TĐ ngày 08/3/2021; đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Công
văn số 292/UBND-KTHT ngày 02/02/2021 và Công văn số 359/UBND-KTHT ngày
19/02/2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng
đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân với
những nội dung chính sau:
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- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ “Thị trấn
Thọ Xuân, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân” thành “Thị trấn Thọ Xuân, huyện
Thọ Xuân”.
- Nội dung bổ sung:
+ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã
hội, nhà ở và các công trình khác thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu
cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Quy mô đầu tư: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ,
hoàn chỉnh các công trình theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được duyệt
với tổng diện tích đất khoảng 10,88 ha (ranh giới có hồ sơ đề xuất gửi kèm theo);
bao gồm:
(i) Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp - thoát
nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh công viên,…) với diện tích đất khoảng
10,88 ha.
(ii) Đầu tư hoàn chỉnh công trình nhà văn hóa (NVH-01, NVH-02). Sau khi
đầu tư hoàn thành các công trình này nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý,
sử dụng theo quy định.
(iii) Đầu tư phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề
(CL-A, B, C, D, E, F, G, H, K) và nhà ở biệt thự (BT-A, B, C, D).
(iv) Đối với các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ
giải phóng mặt bằng dự án (CL-A01 ÷ A10) và lô đất dịch vụ tổng hợp (DVTH):
Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư bàn
giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân và sử dụng theo quy định.
+ Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 676.712.316.000 đồng; trong đó:
(i) Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư): 656.121.641.000 đồng.
(ii) Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 20.590.674.800 đồng.
+ Vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.
+ Phương án huy động vốn: Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm huy
động vốn để thực hiện theo quy định; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải
sử dụng tối thiểu là 136.000.000.000 đồng; vốn do nhà đầu tư huy động từ các
nguồn hợp pháp khác tối đa là 540.712.316.000 đồng.
+ Thời hạn đầu tư dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày được cấp có thẩm
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu
tư theo quy định).
+ Tiến độ đầu tư dự án:
(i) Năm thứ nhất: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án (thiết kế cơ sở,
thiết kế bản vẽ thi công), hoàn thành công tác bồi thường GPMB và giao đất cho
nhà đầu tư thực hiện dự án;
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(ii) Năm thứ hai và thứ ba: Tổ chức thi công hoàn thành công trình hạ tầng
kỹ thuật - hạ tầng xã hội, công trình nhà ở và các công trình khác thuộc dự án;
(iii) Năm thứ tư: Khai thác, kinh doanh dự án, bàn giao công trình hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội cho nhà nước,... và quyết toán dự án theo quy định.
+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
(i) Hiệu quả kinh tế: Dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án nộp
ngân sách nhà nước là 58.505.889.000 đồng.
(ii) Hiệu quả xã hội: Tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực; đáp
ứng nhu cầu đất ở, nhà ở thương mại, đất ở tái định cư và nhu cầu khác cho người
dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị; tạo nguồn thu cho ngân
sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (Chi tiết có phụ lục
gửi kèm theo).
- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số
25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục dự án nêu
trên lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và thực hiện các bước tiếp theo trong
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân;
Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 Quyết định;
- Lưu: VT, THKH, CN, KTTC.

Đỗ Minh Tuấn

PHỤ LỤC:
YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ....../....../2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa)
Tên dự án: Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân.
Ban hành kèm theo Quyết định số: 5438/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 và số
......./QĐ-UBND ngày ....../....../2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chương I
CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
Mục 1. NỘI DUNG MỜI QUAN TÂM
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Sở KH&ĐT)
mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới phía Tây
Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân.
2. Thông tin về dự án:
- Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
+ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã
hội, nhà ở và các công trình khác thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và
nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị
và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Quy mô đầu tư: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ,
hoàn chỉnh các công trình theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được
duyệt với tổng diện tích đất khoảng 10,88 ha (ranh giới có hồ sơ đề xuất gửi
kèm theo); bao gồm:
(i) Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp - thoát
nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh công viên,…) với diện tích đất khoảng
10,88 ha.
(ii) Đầu tư hoàn chỉnh công trình nhà văn hóa (NVH-01, NVH-02). Sau
khi đầu tư hoàn thành các công trình này nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước
quản lý, sử dụng theo quy định.
(iii) Đầu tư phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề
(CL-A, B, C, D, E, F, G, H, K) và nhà ở biệt thự (BT-A, B, C, D).
(iv) Đối với các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục
vụ giải phóng mặt bằng dự án (CL-A01 ÷ A10) và lô đất dịch vụ tổng hợp
(DVTH): Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà
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đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân và sử dụng
theo quy định.
- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư): 656.121.641.000 đồng.
- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 20.590.674.800 đồng.
- Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án: Theo nội dung quy định tại phần
quy mô đầu tư dự án.
- Thời hạn, tiến độ đầu tư:
+ Thời hạn đầu tư dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày được cấp có
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà đầu tư theo quy định).
+ Tiến độ đầu tư dự án:
(i) Năm thứ nhất: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án (thiết kế cơ sở,
thiết kế bản vẽ thi công), hoàn thành công tác bồi thường GPMB và giao đất cho
nhà đầu tư thực hiện dự án;
(ii) Năm thứ hai và thứ ba: Tổ chức thi công hoàn thành công trình hạ
tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, công trình nhà ở và các công trình khác thuộc dự
án;
(iii) Năm thứ tư: Khai thác, kinh doanh dự án, bàn giao công trình hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho nhà nước,... và quyết toán dự án theo quy định.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.
- Diện tích khu đất: 10,88 ha.
- Mục đích sử dụng đất: Theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có
thẩm quyền.
- Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Theo Quyết định số 2278/QĐUBND ngày 21/9/2018 và số 761/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch
UBND huyện Thọ Xuân với tổng diện tích đất là 10,88 ha; cụ thể các chỉ tiêu
quy hoạch được tổng hợp theo bảng sau:
STT

PHÂN LOẠI ĐẤT

1

ĐẤT NHÀ VĂN HOÁ

2
3

ĐẤT DỊCH VỤ TỔNG HỢP
ĐẤT Ở ( KIỂU NHÀ VƯỜN)

4

ĐẤT Ở ( KIỂU NHÀ LIÊN KẾ)

KÝ
HIỆU
NVH
NVH 1
NVH 2
DVTH
BT
BT A
BT B
BT C
BT D
CL

DIỆN
MĐXD TẦNG
TÍCH (M2)
(%)
CAO
1.540,0
696,0
25
1
844,0
25
1
1.500,0
60
5
11.774,0
5.017,8
55
2
2.649,3
55
2
1.736,9
55
2
2.370,0
55
2
42.748,5

6

5

ĐẤT CÔNG VIÊN CÂY XANH

6

ĐẤT GIAO THÔNG
TỔNG

CL A
CL B
CL C
CL D
CL E
CL F
CL G
CL H
CL K
CVCX
CVCX1
CVCX2
GT

9.773,5
4.016,7
4.008,6
4.263,0
4.003,5
4.003,3
2.931,9
5.139,4
4.608,6
6.916,0
5.240,0
1.676,0
44.321,5
108.800,0

75
75
75
75
75
75
75
75
75

3
3
3
3
3
3
3
3
3

- Hiện trạng khu đất: Đất dân cư hiện trạng, đất trồng lúa, đất giao thông,
thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và đất bằng chưa sử dụng.
- Các thông tin khác về dự án: Không áp dụng.
- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: .........
[ghi thời điểm (ngày, giờ) cụ thể, nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 30 ngày
từ ngày danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được đăng tải]
Mục 2. YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA
NHÀ ĐẦU TƯ
Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm yêu cầu
về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Nội dung chi tiết theo Chương II.
Mục 3. LÀM RÕ YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH
NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ
1. Trường hợp nhà đầu tư muốn được làm rõ yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm, nhà đầu tư phải gửi đề nghị làm rõ đến Sở KH&ĐT tỉnh Thanh
Hóa bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày
hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối thiểu 05 ngày làm việc để xem
xét, xử lý.
2. Sau khi nhận được văn bản đề nghị làm rõ theo thời gian quy định, Sở
KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày hết
hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm
rõ nhưng không nêu tên nhà đầu tư đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn
đến phải sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy
định tại Mục 4 Chương này.
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Mục 4. SỬA ĐỔI YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH
NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ
1. Trường hợp sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Sở
KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quyết
định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng
ký thực hiện dự án tối thiểu 10 ngày.
2. Trường hợp thời gian thông báo sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm không đáp ứng quy định tại Mục 4.1, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa
thực hiện thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tương ứng để bảo đảm
quy định nêu trên. Việc gia hạn được thực hiện theo quy định tại Mục 6.3.
Mục 5. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG
Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa Sở
KH&ĐT và nhà đầu tư liên quan đến việc mời quan tâm phải được viết bằng
ngôn ngữ sau: Tiếng Việt.
Mục 6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ THỜI HẠN
NỘP
1. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do nhà đầu tư chuẩn bị phải bao gồm
các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan theo quy định tại Chương III.
2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia trước _____ giờ, ngày _____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm
hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, bảo đảm tối thiểu là 30 ngày từ ngày
danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được đăng tải].
3. Sở KH&ĐT có thể gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
trong trường hợp sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư
theo quy định tại Mục 4 Chương này, cần tăng thêm số lượng nhà đầu tư theo
quy định tại điểm b khoản 2 Mục 9 Chương này hoặc các trường hợp cần thiết
khác. Khi gia hạn, Sở KH&ĐT thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
và gửi thông báo đến tất cả các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
(nếu có) về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.
Mục 7. SỬA ĐỔI, THAY THẾ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ
ÁN
Sau khi nộp, nhà đầu tư có thể thay thế hoặc sửa đổi hồ sơ đăng ký thực
hiện dự án bằng cách nộp bổ sung các hồ sơ, tài liệu có liên quan trên Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự
án.
Mục 8. LÀM RÕ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo yêu
cầu của Sở KH&ĐT. Tất cả yêu cầu làm rõ và phản hồi của nhà đầu tư được
thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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Mục 9. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NĂNG LỰC,
KINH NGHIỆM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
1. Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà
đầu tư, Sở KH&ĐT đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu trên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia.
2. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, trước khi đăng tải
thông tin theo quy định tại khoản 1 Mục này, Sở KH&ĐT báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau
đây:
a) Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình
quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật
khác có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số
25/2020/NĐ-CP.
b) Phương án 2: Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia
hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và sẽ được thông báo trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải
nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.
Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo khoản 3 Mục này. Trường hợp không
có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực
hiện theo quy định tại điểm a khoản này.
3. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, việc lựa chọn
nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu được
phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư ngoài danh
sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.
Chương II
YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
TT

Nội dung

1 Năng lực tài chính(1)

Yêu cầu
Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu
xếp(2): 136.000.000.000 đồng.
Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà
đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các
thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên
liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với
phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên
danh. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh
được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư
liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu
về vốn chủ sở hữu.
Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở
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hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên
danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong
liên danh.
2 Kinh nghiệm(3)

Số lượng tối thiểu các dự án mà 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 chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính: 01 dự án loại
1. Cách xác định dự án như sau (4):
- Loại 1: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
khu đô thị, khu dân cư hoặc dự án phát triển nhà ở
mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư
góp vốn chủ sở hữu và đáp ứng đầy đủ các điều
kiện sau:
+ Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng
340.000.000.000 đồng.

(5)

:

+ Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở
hữu tối thiểu bằng (6): 68.000.000.000 đồng.
+ Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong
05 năm gần đây.
- Loại 2: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (hoặc khu
nhà ở) hoặc dự án phát triển nhà ở hoặc xây dựng
công trình giao thông ở đô thị mà nhà đầu tư đã
tham gia với vai trò nhà thầu chính thực hiện các
gói thầu xây lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện
sau:
+ Giá trị phần công việc nhà đầu tư tham gia trong
gói
thầu/hợp
đồng
tối
thiểu bằng(7):
163.000.000.000 đồng.
+ Gói thầu/Hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm
gần đây.
- Loại 3: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (hoặc khu
nhà ở) hoặc dự án phát triển nhà ở hoặc xây dựng
công trình giao thông ở đô thị mà đối tác cùng
thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính
thực hiện các gói thầu xây lắp và đáp ứng đầy đủ
các điều kiện sau:
+ Giá trị phần công việc đối tác cùng thực hiện
tham gia trong gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng (8):
163.000.000.000 đồng.
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+ Gói thầu/Hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm
gần đây.
Kinh nghiệm của nhà đầu tư bằng tổng số dự án
của nhà đầu tư/thành viên liên danh và đối tác đã
thực hiện.
Các dự án/gói thầu nhà đầu tư/đối tác thực hiện
phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất
lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét,
đánh giá (9).
3 Các tiêu chí khác

Không áp dụng

Ghi chú:
(1) Căn cứ quy mô, tính chất, lĩnh vực của dự án, có thể điều chỉnh hoặc
bổ sung các chỉ tiêu tài chính khác như: giá trị tài sản ròng, doanh thu, lợi
nhuận,...
Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, năng lực tài
chính của nhà đầu tư được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính đã được đơn vị
kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp
hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối đa 28 ngày.
(2) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài
chính của nhà đầu tư được cập nhật trong khoảng thời gian tối đa 28 ngày trước
ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và cam kết về việc huy động
vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải kê khai thông tin, cung cấp các
tài liệu về năng lực tài chính theo Mẫu số 02 tại Chương III.
Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư = Tổng vốn chủ sở hữu - Chi phí
liên quan đến kiện tụng - Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện
và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có) - Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo
quy định (Vốn chủ sở hữu dùng riêng cho phân bổ hoặc theo yêu cầu pháp lý
quy định với Nhà đầu tư; Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo yêu cầu dự phòng
đặc biệt cho các trường hợp có thể xảy ra; Vốn chủ sở hữu khác được cam kết sẽ
hoàn lại và không dùng cho tuyên bố cổ tức,...).
(3) Đối với các dự án trong lĩnh vực mới hoặc có quy mô đầu tư lớn,
không có nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, có thể xem xét,
căn cứ dữ liệu về các dự án đã thực hiện, khả năng phân kỳ đầu tư của dự án
đang xét để xác định yêu cầu về kinh nghiệm của nhà đầu tư.
Trong trường hợp này, yêu cầu về kinh nghiệm của nhà đầu tư có thể
được chỉnh sửa theo hướng thấp hơn so với hướng dẫn nhưng phải bảo đảm phù
hợp với thực tế cũng như yêu cầu thực hiện dự án. Bên cạnh đó, trong quá trình
xem xét, đánh giá, phải bảo đảm nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính, năng
lực kỹ thuật để thực hiện dự án. Yêu cầu thực hiện dự án trong HSMT cũng như
hợp đồng phải bảo đảm quy định đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như
biện pháp xử lý (xử phạt, đền bù thiệt hại, xử lý trong giai đoạn tiếp theo) trong
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trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất
lượng. Đồng thời, người có thẩm quyền có thể quy định giá trị bảo đảm thực
hiện hợp đồng lớn hơn 3% nhưng không quá 10% tổng mức đầu tư của dự án.
(4) Nhà đầu tư cung cấp kinh nghiệm của mình theo Mẫu số 03 tại
Chương III. Nhà đầu tư chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện một dự án
tương tự một lần duy nhất.
Đối tác cùng thực hiện dự án bao gồm: Tổ chức cung cấp tài chính; Nhà
thầu xây dựng; Nhà thầu vận hành, quản lý.
Cách thức quy đổi các dự án: 01 dự án thuộc loại 2, 3 bằng 0,5 dự án
thuộc loại 1. Trường hợp số lượng dự án sau khi quy đổi không phải là số
nguyên thì làm tròn như sau: Phần thập phân ≤ 0,5 thì tính bằng 0, phần thập
phân > 0,5 thì tính bằng 01 dự án.
(5) ; (6); (7); (8) Đối với những dự án chưa xác định rõ giá trị tổng mức
đầu tư trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải cung cấp
các tài liệu chứng minh để xác định giá trị này.
(9) Nhà đầu tư phải cung cấp các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật, chất lượng đối với các dự án/gói thầu đã thực hiện.
(*) Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực,
chính xác của hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và về những thiệt hại phát sinh từ
hành vi kê khai thông tin không chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu trong
quá trình tham gia thực hiện dự án.
Chương III.
CÁC BIỂU MẪU
1. Mẫu số 01: Thông tin về nhà đầu tư
2. Mẫu số 02: Năng lực tài chính của nhà đầu tư
3. Mẫu số 03: Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự
Mẫu số 01
THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TÁC CÙNG THỰC HIỆN
I. Thông tin về nhà đầu tư/thành viên liên danh(1)
1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:
2. Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của nhà đầu tư/thành viên liên danh:
3. Năm thành lập:
4. Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:
5. Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh:
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- Tên:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại/fax:
- Địa chỉ e-mail:
6. Tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến:
II. Thông tin về các đối tác cùng thực hiện

TT Tên đối tác

(2)

Quốc gia
nơi đăng ký
hoạt động

Vai trò tham
gia(3)

1

Công ty 1

[Tổ chức cung
cấp tài chính]

2

Công ty 2

[Nhà thầu xây
dựng]

3

Công ty 3

[Nhà thầu vận
hành/ Quản lý]

Người đại
diện theo
pháp luật

Hợp đồng
hoặc văn
bản thỏa
thuận với
đối tác(4)

…..
Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê
khai theo Mẫu này. Đồng thời, nhà đầu tư phải nộp kèm theo bản sao văn bản
thỏa thuận giữa các thành viên liên danh về việc thực hiện dự án trong đó nêu rõ
tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến.
Nhà đầu tư/thành viên liên danh cần nộp kèm theo bản chụp một trong các
tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập
hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà
đầu tư đang hoạt động cấp.
(2) Nhà đầu tư ghi cụ thể tên của các đối tác tham gia thực hiện dự án.
(3) Nhà đầu tư ghi cụ thể vai trò tham gia của từng đối tác.
(*) Nhà đầu tư ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, kèm theo
bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.
Mẫu số 02
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ(1)
1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:
2. Thông tin về năng lực tài chính của nhà đầu tư/thành viên liên danh:
a) Tóm tắt các số liệu về tài chính (2):
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STT

Nội dung

1

Tổng vốn chủ sở hữu

2

Chi phí liên quan đến kiện tụng (nếu
có)

3

Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự
án đang thực hiện và các khoản đầu tư
dài hạn khác (nếu có)

4

Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo quy
định

5

Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu
tư

Giá trị

(5) = (1) - (2) - (3) - (4)

b) Tài liệu đính kèm
Đính kèm là tài liệu chứng minh về số liệu tài chính của nhà đầu tư được
cập nhật trong khoảng thời gian tối đa 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ
đăng ký thực hiện dự án:
- Bản sao báo cáo tài chính được kiểm toán trong khoảng thời gian 28
ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (nhà đầu tư có thể sử
dụng báo cáo tài chính năm, các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tình
hình sử dụng vốn chủ sở hữu).
Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định
pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của nhà đầu tư
hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà đầu tư liên danh) mà không phải tình hình
tài chính của một chủ thế liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty
liên kết với nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh.
- Trường hợp trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ
sơ đăng ký thực hiện dự án không trùng với kỳ lập báo cáo tài chính hoặc nhà
đầu tư không có báo cáo tài chính được kiểm toán trong thời gian này, nhà đầu
tư phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
Đồng thời, nhà đầu tư phải kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh về sự
thay đổi trong các số liệu tài chính từ thời điểm có báo cáo kiểm toán đến thời
điểm tham dự thầu (ví dụ như các tài liệu chứng minh việc tăng vốn chủ sở
hữu). Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Trường hợp
phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì
nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định.
- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, nhà đầu tư
phải nộp báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời
điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối đa
28 ngày.
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Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê
khai theo Mẫu này.
(2) Nhà đầu tư phải kê khai trung thực thông tin theo yêu cầu; đồng thời,
phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Sở KH&ĐT trong
quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.
Mẫu số 03
KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯƠNG TỰ(1)
(Địa điểm), ngày ___ tháng ___ năm ___
[Nhà đầu tư liệt kê kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự theo yêu cầu]
1. Dự án số 01: ____ [ghi tên dự án]
Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh/đối tác cùng thực hiện dự án
1 Số hợp đồng:

Ngày ký:

2 Tên dự án/gói thầu:
3 Lĩnh vực đầu tư của dự án
4 Tham gia dự án với vai trò:
□ Nhà đầu tư độc lập □ Thành viên liên danh
□ Nhà thầu chính
5 Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm
quyền (đối với dự án); chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu
Địa chỉ:
Tên người liên lạc:
Điện thoại:
Fax:
Email:
6 Thông tin chi tiết
6.1 Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà đầu tư/thành viên liên
danh
Tiến độ, chất lượng thực hiện dự án (2):
Tổng mức đầu tư:
Tỷ lệ góp vốn (trường hợp nhà đầu tư là liên danh):
Vốn chủ sở hữu đã được huy động:
Mô tả ngắn gọn về điểm tương đồng của dự án đã thực hiện này với dự án
đang lựa chọn nhà đầu tư:
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- Mô tả ngắn gọn về phần công việc đã thực hiện:
- Giá trị của (các) phần công việc đã thực hiện:
(Giá trị và loại tiền tệ) tương đương ... VNĐ
- Mô tả ngắn gọn về phần công việc còn phải thực hiện:
- Giá trị của (các) phần công việc còn phải thực hiện:
(Giá trị và loại tiền tệ) tương đương ... VNĐ
Lịch sử tranh chấp, kiện tụng:
Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật/hoạt động vận hành:
6.2 Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà thầu
Phạm vi công việc tham gia thực hiện:
Giá trị phần công việc tham gia thực hiện:
Tiến độ, chất lượng thực hiện (3):
Lịch sử tranh chấp, kiện tụng:
Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật:
2. Dự án số 02: ____ [ghi tên dự án]
…
Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
Ghi chú:
(1) Yêu cầu kê khai thông tin tại Mẫu này có thể được điều chỉnh, bổ sung
để phù hợp với yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.
(2), (3) Nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh các thông tin đã
kê khai và tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng như bản sao công chứng hợp
đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án), chủ đầu tư/đại
diện chủ đầu tư (đối với gói thầu)...
(*) Nhà đầu tư phải kê khai trung thực thông tin theo yêu cầu; đồng thời,
phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Sở KH&ĐT trong
quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

