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YET D!NH  CHAP THUIN CHU TRU'NG DAU TIJ 

(Cp lan dâu: ngày 29 tháng 11 näm 2022) 

UY BAN NHAN DAN T!NH SOC TRANG 

Can cz' Lut To chtc chInh quyên dja phu'cing ngây 19 tháng 6 nàin 2015; 
Luát sz'ca dOi, bO sung mt sO diêu cia Lug7 TO chic ChInh phi và Lut TO chz'c 
chInh quyên dja phwo'ng ngày 22 tháng 11 nán'i 2019, 

Can cz'c Lult Dcu tu' ngày 17 tháng 6 náin 2020; 

Can cz'r Luct N/ia 6' ngày 25 tháng 11 näm 2014, 

Can th Lut Dii thcu ngày 26 tháng 11 näm 2013, 

Can cz' Lu4t  sz'i'a dói, bd sung mç5t s diu cza LuIt Dcu tu' cOng, Luçt Dáu 
tu' theo phu'ong tht'c dOi tác cOng tu; Lut Dâu tu', Luçt N/ia 6', Lut Dáu tháu, 
Ludt Dién luc, Luát Doanh nghiép, Luát Thuê tiêu thu dác biêt và Lut Thi hành 
cn dan sit ngày 11 tháng 01 nárn 2022, 

Can cz'Nghf dfnh sO' 100/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nãm 2015 ca 
ChInh phi ye phát triên và quán l nhà & xâ hói, Nghi djnh sO 49/2021/ND-CP 
ngày 0] tháng 4 nám 2021 cia ChInh phi s&a dOi, bO sung mçät sO diêu cza Nghj 
djnh sO 100/2015/ND-CF cja ChInhphI; 

Can cv'Nghj djnh so' 99/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cia ChInh 
phi quy dinh chi tiêt và hzthng dan thi hành mt sO diéu cia Lut Nhà à, Nghi 
dfnh sO 30/202!/ND-CP ngày 26 tháng 3 nàm 2021 cza ChInh phi si'a dOi, bO 
sung mç5t so diêu cia Nghj djnh sO 99/2015/ND-CF cia CiiInh phi'i; 

Can cii' Nghj djnh sO' 31/2021/ND-CF ngày 26 tháng 3 nãm 2021 cita GhInh 
phi quy djnh chi tiét và hzthng dan thi han/i mót sO diêu cia Luát Ddu tu', 

Can c Thông tu' sO' 03/2021/TT-BKJ-IDTngây 09 tháng 4 nàm 2021 cia B5 
Kê hogch va Dáu tu' quy dfnh máu van ban, báo cáo lien quan den hoqt dng dáu 
tu' tçii Viêt Nam, dáii tu' tir Vit Nam ra nwó'c ngoài và xic tiên dâu tu'; 

Can cz' ThOng tu' sO' 09/2021/TT-BKHDTngày 16 tháng 11 nàin 2021 cza 
Bç5 Ke hogch và Dáu ttc hu'O'ng dan lta chQnnhà ddu tu' thy'c hiên du' an dáu tu' 
theo phwcrng tht'c dOi tác cOng tu và 4c an dáu tu' CO sz'c dyng dát, 
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Can ci Thông tvcsó' 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 náin 2021 cza B5 Xáy 
dy'ng hwàng dan thyc hin mt so nOi dung cta Nghj djnh sO 100/2015/ND-CT 
và Nghj djnh sO 49/2021/ND-CT cia ChInh phñ; 

Can c& Thông tu'sO' 10/2022/TT-BKHDTngày 15 tháng 6 nàm 2022 cia Bç5 
Kê hoçich và Dáu tu quy djnh chi tiêt viêc cung cap, dáng tái thông tin và ly'a chQn 
nhà dáii tu trên H thông mgng dâu tháu quOc gia, 

Can ct Quyê't djnhsO' 655/QD-TTg ngày 12 tháng 5 nàm 2017 cüa Thz tu'&ng 
ChInh phi phê duyt Dé an "dâu tu' xáy dy'ng các thiêt chê cza cOng doàn tgi các 
khu cOng nghip, khu chê xuât "; Quyêt dlnh  sO 1 729/QD-TTg ngày 04 tháng 11 
nàm 2020 cia Thi twang Chjnh phi tha dOi, ho sung Quyêt dinh sO 655/QD-TTg 
ngày 12 tháng 5 nàm 2017 cña Thu tzthng ChInh phi'i; 

C'án ct Quyé't djnh s 65/QD-BXD ngày 20 tháng 01 nám 2021 cia B5 Xây 
dcng ban hành suát vOn dâu tw xáy dyng cOng trinh và giá xay dyng tong hQp b5 
phmn két câu cOng trinh nám 2020, 

Can cz' Nghj quylt sO' 27/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 nárn 2018 cza Hç5i 
dOng nhán dan tinh Soc Trãng thông qua danh myc các du' an can thu hOi dat, 
m&c vOn bôi thwàng, giáiphóng rnt bang nàm 2019 và chuyên myc dIch th dyng 
dat IrOng lia, dat rt'ing phOng h trên dja bàn tinh Soc Tràng, 

Can c& Van ban d nghj thy'c hin dt an ddu tu' và h so' kern theo do Dcyn 
vj ductc TOng Lien doàn Lao d7ng VietNam 4w chQn là dcm vjphOi hçrp vó'i TOng 
Lien doàn thu'c hiên thi tuc dé xuát chz, trtco'ng dáu tu' Dr an tgi COng van sO 
3680/TLD-BQLDA ngày 22 tháng 02 nàm 2022 cia Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Nam ('COngty cO phán xáy dyng và thu'o'ng mqi UNICO,) nç3p ngày 20 tháng 
01 nám 2022, hO so' bO sung lan cuOi nç5p ngày 05 tháng 10 nám 2022 và .3  kién 
cia ca'c cci quan lien quan, 

Xéz' Báo cáo thdm djnh sO' 442/BC-SKHDTngày 27 tháng 10 nàm 2022 cla 
Sà Ké hoich và Dau tu' tInh Soc Tràng. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Chip thun chü truong du tu Du an nhâ & thuic Khu thit chê Cong 
doàn ti Khu cong nghip An Nghip, tinh Soc Tràng vói các ni dung sau day: 

1. HInh thu'c twa chon nhà du tir: Du thu lua chon nba dâu tu. 

2. Ten dr an: Nhà i thuc Khu thit ch Cong doàn tçti Khu cong nghip 
An Nghip, tinh Soc Tràng. 

3. Miic tiêu diy an: Dâu tir xây drng nhà & xã hi theo D an "dâu tu xây 
dirng các thiêt chê cüa cong doàn ti các khu cong nghip, khu chê xuât" di.rçc 
phê duyt tii Quyêt djnh so 655!QD-TTg ngày 12 tháng 5 näm 2017 và Quyêt 
djnh so 1 729/QD-TTg ngày 04 ngày 11 näm 2020 cüa Thu tuàng ChInh phñ. 
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4. Quymô dián 

a) Tng din tIch dir an: Khoàng 34.994 m (trong do, dt là 20.373 m2; 
dat cay xanh 1.625 m2; dat giao thông, h tang k thuât 10.814 m2; dat xay dirng 
trung mârn non 2.182 m2). 

b) Dan so: Khoãng 2.100 - 2.500 ngithi. 

c) Sc b co cu san phm nhà 

- Xây 06 tOa nhà a xã hi (gm 3 tOa cao 9 tng, 2 tOa cao 12 tng, 1 tOa cao 
15 tang) vri khoàng 1.050 can h; tong din tich dat chiêm 82,4% tng din tIch 
dat xay dgmg nhà a cUa Dir an, tong din tIch san các nhà xA hi không duói 
80% tong din tIch san các nhà a cüa Dir an. 

- Xây 01 tOa nhà thuo'ng mai  cao không qua 15 tng; tng din tIch dt 
chiêm 17,6% tong din tIch dat xây dirng nhà cOa Du an, tong diên tIch san các 
nhà thuong mai  không qua 20% tng din tIch san các nhà cüa D? an. 

d) Quy mô ci th: Tuân thu theo quy hoach xay drng các hang miic tucmg 
iIrng trong Quy hoach  chi tiêt t l 1/5 00 dr an xây dçmg Thiêt chê Cong ctoàn tai 
Khu cong nghip An Nghip, tinh Soc Träng duçic cap có thâm quyên phê duyt. 

d) So b phuong an du ti.r xây dirng, quàn l h tng trong phm vi Dir an: 
Nhà dâu tu thirc hin dâu tu xay dung, quàn l, 4n hành, khai thác vâ sira chüa, 
bào trI nhärn duy trI hoat dng cüa toàn b cong trInh ha tang k thut, ha tang xã 
hi thuc phm vi Dir an trong thai gian hoat dng cüa Dir an; dông thai, bàn giao 
'a cho Nhà ntrac các cOng trInh ha tang k' thut, ha tang xã hi theo quy djnh 
cüa pháp lut hin hành. 

5. Von dâu tir cüa dir an 

- So b tng chi phi du tu xây dirng di,r an (ml): 850.970.361.000 ('Tam 
tram nám murli tj', chin tram bay mwo'i triu, ba tram sáu mu'o'i môt nghIn) dông. 

- Các chi phi khác (nu co) sê ducyc nêu cii the tai  van bàn phê duyt yêu câu 
so b näng hrc, kinh nghim cüa nhà dâu tu dàng k thirc hin dir an dâu tu có sir 
diing dat. 

6. ThO'i hin hot dng cüa thy an: 50 näm, k tr ngày có quyt djnh cong 
nhân nhà dau tu thirc hin dir an cüa co quan nhà nuac có thâm quyên. 

7. Dia dim thyc hin diy an: Phithng 7, thành ph Soc Tráng, tinh Soc 
Träng (dja diem c11 the khu dat theo Quy hoach  chi tiêt t' l 1/5 00 dir an xây drng 
Thiêt chê Cong doân tai  Khu cOng nghip An Nghip, tInh Soc Tràng ducic cap 
có thâm quyên phê duyt). 

8. Tiên do thtrc hiên dir an 

a) Tin d gop vn, huy dng vn 



4 

Gop vn, huy dtng vn theo tin d thrc hin dir an. 

b) Tin do thuc hiên dir an 

- Giai doin I: du tir ha thng k9 thut, tri.thng mm non và 5 tôa nhà & xã hi. 
Khâi cong xây drng trong vông 12 tháng kê tr ngây duc giao dat và hoàn thành 
trong vông 36 tháng xây dirng. 

- Giai don II: du tu tôa nba a thuong m?i  và tôa nhâ & xA hi con lai. Kh&i 
cOng trong vông 9 tháng kê tr ngày hoàn thânh giai doan  I và hoân thành trong 
vOng 21 tháng xây dirng. 

9. IJu dãi, h trçr du ttr và diu kin áp diing 

Du an duçc hu&ng các uu dãi, h trçl theo quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. 

10. Diêu kiên dôi vri nhà du tu' thuc hiên Du' an 

a) Chi duçic phép kh&i cOng xây dimg Dir an khi darn bão dü diu kin kh&i 
cOng theo quy djnh pháp 1ut. 

b) Thirc hin du tu xây dirng nba & xâ hi d ban, cho thuê di vói các di 
tuçing quy djnh tai  Quyêt djnh sO 655/QD-TTg cüa Thu tis&ng ChInh phü phê 
duyt Dê an "dâu tir xây di.xng các thiêt ché cüa cong doàn ti các khu cOng nghip, 
khu chê xuât", Quyêt djnh sO 1729/QD-TTg s1ra dôi, bô sung Quyêt djnh so 
655/QD-TTg cüa Thu tm5'ng ChInh phü và dng th&i dáp irng diu kin cüa dOi 
tuçYng duçic hu&ng chInE sách nhà & xã hi quy djnh cüa Lut Nba & và các van 
ban hir&ng din có lien quan. 

c) Co phuang an t chirc quàn 1, vn hành, khai thác và sra chtta, bào tn 
nhm duy tn hoat  dng cüa toàn b cOng trInh ha tang k' thut, ha tang xã hi 
thuc pham vi Dir  an trong th&i gian hoat dng cüa Dir an; dông th&i, bàn giao lai 
cho Nlìà nuóc các cOng trInh ha tang k thut, ha tang xâ hi theo quy djnh cüa 
pháp 1ut hin hành. 

Diêu 2. To chü'c thrc hiên 

1. Uy ban nhân dan thành ph Soc Träng khn truo'ng rà soát hin trang khu 
dat thirc hin Du an và triên khai các nhim vii lien quan den cOng tác giãi phóng 
mt bang (nêu co) dê darn báo cci s& triên khai thirc hin các bu&c tiêp theo 1ira 
chon nha dâu tu' thuc hiên Du an. 

2. S& K hoach và D.0 tir chü trI, phi hap v&i S& Xây dçrng và các ca quan 
có lien quan tharn miru UBND tinh thirc hin các bu&c tiêp theo dê tO chüc la 
ch9n nhà dâu ta thirc hin Dr an theo quy djnh. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt dinh chp thun chu triscing du lii có hiu 1irc k tü ngày k. 

2. Các S&: K hoach  và Dàu tu, Xây dirng, Tài nguyen và Môi tru&ng, Giao 
thông v.n tâi, COng Thuung, NOng nghip và Phát triên nOng thOn, Tâi chInh, Van 
hóa, The thao và Du ljch, Giáo diic và Dào tao;  Ban Quân 1 các khu cOng nghip 
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tinh; Cc Thu; Cong an tinh; Uy ban nhân dan thành ph Soc Tràng vâ các dan vi, 
có lien quan chju trách nhiêm thi hánh vá theo döi, giárn sat vic thirc hin Quyêt 
djnh này. 

No'i nhân: 
-NhuDiëu3; 
- Tong Lien doân Lao dng Via Nam; 
- Lien doàn Lao ng tinh; 
- Luu VT, TH 
















