
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 424/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày  22 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 3 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở tại    Khu Lèn, xã 

Đồng Thịnh, huyện Yên Lập)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 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 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-
CP ngày 28 tháng 02 năm 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 Kế hoạch số 2704/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ Kế hoạch Phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Văn bản số 4447/UBND-KTN ngày 06 tháng 10 năm 2020 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại Khu Lèn, xã 
Đồng Thịnh, huyện Yên Lập;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 
của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại 
khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 17/TTr-
SKH&ĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 3 năm 2021 (Dự án Khu nhà ở tại Khu Lèn, xã Đồng 
Thịnh, huyện Yên Lập) gồm các nội dung chính như sau:

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-54d08.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-54d08.html
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1. Tên dự án: Khu nhà ở tại Khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ.
3. Mục tiêu đầu tư
- Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập có hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và một phần công trình hạ tầng xã hội, đáp 
ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; Góp phần hoàn thiện dần hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của khu vực; Cải tạo môi trường, làm đẹp 
không gian kiến trúc cảnh quan cho xã Đồng Thịnh nói riêng và huyện Yên Lập nói 
chung;

- Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nhà ở trên địa huyện Yên Lập theo 
Chương trình Phát triển nhà tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 02 năm 2018. Đồng thời phấn đấu sớm đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn 
về đô thị loại V được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 
25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Bao gồm các loại: Đất ở dân cư hiện trạng; đất nuôi 
trồng thủy sản; đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất chăn nuôi, trang trại; 
đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất hạ tầng kỹ thuật, mặt nước; đất giao thông; đất miếu 
Khu Lèn.

5. Quy mô đầu tư
Khu nhà ở tại khu Lèn gồm các căn nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự; đất công 

trình tôn giáo; công trình công cộng, công trình giáo dục có hình thức kiến trúc đẹp; 
cây xanh, mặt nước và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng 
đồng bộ, cụ thể:

Diện tích Tỷ lệ
Số TT Loại đất quy hoạch

(m2) (%)

 Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch 133.735,5 100,0

1 Đất xây dựng nhà ở 63.463,9 47,5

2 Đất công cộng khu ở 4.988,0 3,7

3 Đất cây xanh 3.292,7 2,5

4 Đất hạ tầng kỹ thuật + mặt nước Suối 20.812,7 15,6

5 Đất tôn giáo (Miếu Lèn) 480,0 0,4

6 Đất giao thông 40.698,3 30,4
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5.1. Công trình kiến trúc
- Công trình nhà ở: Diện tích đất là 63.463,90 m2, trong đó:
+ Các công trình nhà ở biệt thự, nhà vườn (ký hiệu BT01 đến BT06), với diện 

tích đất là  28.415,80 m2, mật độ xây dựng bình quân từ 55,5%, tầng cao trung bình 
3,5 tầng, hệ số sử dụng đất trung bình 1,94 lần.

+ Các công trình nhà ở chia lô liền kề (ký hiệu LK01 đến LK06) với diện tích 
đất là 5.490,40 m2, mật độ xây dựng bình quân 76,6%, tầng cao trung bình 04 tầng, 
hệ số sử dụng đất trung bình 3,06 lần.

- Công trình công cộng. Diện tích 4.988,00 m2, trong đó:
+ Công trình nhà văn hóa trên khu đất có diện tích 2.590,60 m2; mật độ xây 

dựng 30%, tầng cao xây dựng 01 tầng, hệ số sử dụng đất 0,3 lần.
+ Công trình giáo dục trên khu đất có diện tích 2.397,40 m2; mật độ xây dựng 

30%, tầng cao xây dựng 02 tầng, hệ số sử dụng đất 0,6 lần.
- Công trình tôn giáo (miếu Lèn): Diện tích 480,07 m2; mật độ xây dựng 30%, 

tầng cao xây dựng 01 tầng, hệ số sử dụng đất 0,3 lần.
- Trồng cây xanh cho khu vực dự án có diện tích 3.292,70 m2; 
- Công trình hạ tầng kỹ thuật và mặt nước (suối) có diện tích 20.812,70 m2.

5.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San nền; giao thông; cấp điện; cấp 
nước; thoát nước mưa; thoát nước thải và vệ sinh môi trường; hệ thống thông tin liên 
lạc, cây xanh... tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được được 
UBND huyện Yên Lập phê duyệt tại Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 
năm 2020.

5.3. Quy mô dân số: Dự kiến quy mô dân số trong khu vực dự án khoảng 1.400 
người.

6. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): 863.801.000.000,0 đồng  (Không 
bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

7. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án dự kiến (m2): 
28.039.000.000 đồng.

8. Vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp 
khác.

9. Phương thức huy động vốn: Vốn vay của các ngân hàng thương mại và vốn 
góp của các nhà đầu tư thứ cấp đảm bảo các quy định của Luật Kinh doanh bất động 
sản và Luật Nhà ở.

- Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư đảm bảo không thấp hơn 20% tổng mức đầu 
tư (m1 + m2), tương đương khoảng 178.368.000.000,0 đồng;
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- Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh 
doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân… không vượt quá 
80% tổng mức đầu tư (m1 + m2), tương đương khoảng 713.412.000.000,0 đồng;

- Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho 
thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt 
Nam.

Việc huy động vốn phải đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Nhà ở và các quy định của pháp luật có liên quan.

10. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến
10.1. Thời hạn đầu tư: Hoàn thành dự án trước 31/12/2025 kể từ ngày được 

công nhận làm chủ đầu tư.
10.2. Tiến độ đầu tư:
- Từ quý III năm 2020 đến hết quý IV năm 2021: Lập và trình cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo 
quy định;

- Từ quý I năm 2022 đến hết quý IV năm 2025: Tiến hành các thủ tục theo quy 
định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật 
khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, 
công trình hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao 
đưa các công trình vào sử dụng theo quy định.

11. Điều kiện, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
11.1. Điều kiện: Nhà đầu tư phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 

21 Luật Nhà ở và đáp ứng yêu cầu năng lực khác theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị.

11.2. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư

TT Nội dung Yêu cầu
1 Năng lực tài chính(1) Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp(2): 

178.368.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi 
tám tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu đồng).
 [Vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn 20% tổng mức 
đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc 
ta; không thấp hơn 15%, tổng mức đầu tư đối với dự án có 
quy mô sử dụng  đất từ 20 héc ta trở lên. Trong đó, tổng 
mức đầu tư (vốn đầu tư) được xác định bằng tổng giá trị 
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m1 và m2 theo quy định tại điểm h và điểm i khoản 2 Điều 
47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP].
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 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 Cách xác định dự án như sau (4):
- Loại 1: Dự án trong lĩnh vực xây dựng công trình thuộc 
đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, công trình 
thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng 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 (5) 50% tổng 
mức đầu tư của dự án đang xét, tương đương 
455.920.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi 
lăm tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng);
+ Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối 
thiểu bằng (6) 50% vốn chủ sở hữu của dự án đang xét, 
tương đương 89.184.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Tám 
mươi chín tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu đồng);
+ Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 05 năm 
gần đây.
- Loại 2: Dự án trong lĩnh vực xây dựng công trình thuộc 
đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, công trình 
thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng mà nhà đầu tư 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 nhà đầu tư tham gia trong gói 
thầu/hợp đồng tối thiểu bằng(7) 30% giá trị công việc 
tương ứng của dự án đang xét, tương đương 
267.552.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi 
bảy tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu đồng)
+ Gói thầu/Hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm gần đây.
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- Loại 3: Dự án trong lĩnh vực xây dựng công trình thuộc 
đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, công trình 
thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng 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) 30% tổng mức 
đầu tư dự án đang xét tương đương 267.552.000.000,0 
đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, năm trăm 
năm mươi hai triệu đồng)
+ 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(10)

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 
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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 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: _____ [quy định 01 dự án thuộc loại 2, 3 bằng tối 
đa 0,5-0,7 dự án thuộc loại 1 và cách thức làm tròn số trong trường hợp số lượng dự 
án được quy đổi là số lẻ].

(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.

(10) Căn cứ quy mô, tính chất, lĩnh vực và điều kiện đặc thù, riêng biệt (nếu có) 
của dự án, đưa ra các tiêu chí phù hợp khác.

(Chi tiết theo hồ sơ kèm theo Tờ trình số 18/TTr-SKH&ĐT ngày 05 tháng 02 
năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục của 

UBND tỉnh thực hiện việc đăng tải theo quy định; hết thời hạn đăng tải báo cáo 
UBND tỉnh việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên 
Lập có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình đánh giá sơ 
bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và 
Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên 
Lập và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn


