
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số:          /SXD-QLN
Về việc thông báo nhà ở đủ điều 

kiện để bán, cho thuê, thuê mua tại 
công trình nhà ở xã hội N01 và 

N02 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội 
phường Nhị Châu, TP Hải Dương.

       Hải Dương, ngày        tháng  3  năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Newland

Sau khi xem xét Công văn số 88/CV-NL ngày 14-02-2023 của Công ty cổ 
phần đầu tư Newland về việc xin xác nhận nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê 
tại công trình nhà ở xã hội N01 và N02 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhị 
Châu, thành phố Hải Dương, Công văn số 81/CV-NL ngày 14-02-2023 của Công 
ty cổ phần đầu tư Newland về việc thực hiện các nội dung giải trình, cam kết, Sở 
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tin về dự án:
- Tên dự án: Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương;
- Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần đầu tư Newland;
- Địa điểm xây dựng: Phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương;
- Diện tích khu đất thực hiện dự án: 9.064,19m2;
- Quy mô dự án: Xây dựng mới 03 khối công trình nhà ở (NO1, NO2, 

NO3) với quy mô 15 tầng + 01 tầng lửng và các công trình phụ trợ bảo đảm phù 
hợp theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía Nam 
đường sắt), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hải 
Dương phê duyệt tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 06-6-2012, Quyết 
định số 1826/QĐ-UBND ngày 29-6-2018 và Quyết định số 2318/QĐ-UBND 
ngày 06-6-2019. Tổng căn hộ xây dựng 619 căn với diện tích sàn xây dựng 
52.041 m².

 (Theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21-5-2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương).

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đầu tư xây dựng dự kiến: Quý IV năm 
2022; Thời điểm vận hành, khai thác và đưa vào sử dụng dự kiến: Quý I năm 
2023.

- Giá bán, cho thuê nhà ở xã hội cho 1m² sử dụng căn hộ (diện tích thông 
thủy):

+ Giá bán: 11.650.000đồng/m²;
+ Giá bán đối với diện tích cho thuê sau 05 năm: 10.276.000đồng/m²;
+ Giá cho thuê: 56.000đồng/m².
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2. Thông tin bất động sản nhà ở có sẵn đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê 

mua:
Gồm 434 căn hộ, diện tích từ 26,02÷66,67m2/căn tại Công trình nhà ở xã hội 

N01 và N02 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương.
3. Về điều kiện nhà ở xã hội có sẵn được bán, cho thuê, thuê mua:
Qua kiểm tra thực tế dự án và hồ sơ đề nghị xác nhận nhà ở đủ điều kiện 

được bán, cho thuê, thuê mua tại Công trình nhà ở xã hội N01 và N02 thuộc dự 
án Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, bao gồm:

- Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21-5-2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương;

- Văn bản số 1661/SXD-QLXD ngày 24-10-2019 của Sở Xây dựng Hải 
Dương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng công 
trình thuộc dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu (phía 
Nam đường sắt), thành phố Hải Dương;

- Quyết định số 916/QĐ-LD ngày 06-11-2019 của Công ty cổ phần đầu tư 
Newland về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Khu nhà ở 
xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
250/TD-PCCC ngày 03-9-2019 của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an 
tỉnh Hải Dương;

- Giấy phép xây dựng số 15/GPXD-SXD ngày 14-02-2020 của Sở Xây 
dựng Hải Dương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, số hiệu CS133857 được UBND tỉnh Hải Dương cấp tại Quyết 
định số 3103/QĐ-UBND ngày 15-10-2020;

- Công văn số 1314/GĐ-GĐ3 ngày 30-11-2020 của Cục Giám định Nhà 
nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng về việc thông báo kiểm 
tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

- Giấy phép môi trường số 1307/GPMT-UBND ngày 19-5-2022 do UBND 
tỉnh Hải Dương cấp;

- Công văn số 1556/SXD-QLN ngày 12-10-2022 của Sở Xây dựng về việc 
thông báo kết quả xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà 
ở xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương;

- Quyết định số 11143/QĐ-CTHDU ngày 23-11-2022 của Cục Thuế tỉnh 
Hải Dương về việc miễn tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư Newland.

- Công văn số 133/NT-PCCC ngày 08-12-2022 của phòng Cảnh sát PCCC 
và CNCH - Công an tỉnh Hải Dương về nghiệm thu về PCCC công trình Nhà ở 
xã hội tòa nhà N01 và tòa nhà N02;
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- Thông báo số 04/GĐ-GĐ3/HT ngày 16-01-2023 của Cục Giám định Nhà 

nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra công 
tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Nhà ở xã hội N01 và N02 - Khu nhà ở xã 
hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương;

4. Nhận xét, đánh giá điều kiện để bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã 
hội:

- Công trình Nhà ở xã hội N01 và N02 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương đã được Cục giám định Nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng – Bộ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm 
thu hoàn thành công trình và chấp thuận kết quả nghiệm thu. Các tồn tại theo ý 
kiến Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng 
đã được khắc phục và Chủ đầu tư có Công văn số 81/CV-NL ngày 09-02-2023 
thực hiện các nội dung giải trình, cam kết đã hoàn thành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở 
xã hội tại công trình nhà ở xã hội N01 và N02 thuộc Khu nhà ở xã hội phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014, 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển nhà 
và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01-4-2021 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ và các quy định tại văn bản pháp luật khác liên quan. 

- Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác 
và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp;

Vậy, Sở Xây dựng thông báo để Chủ đầu tư được biết và thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh                                           (báo cáo);
- PCT TT UBND tỉnh (Lưu Văn Bản)
- Các Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND TPHD;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu VP, CCGĐ, QLXD&HTKT, QLN(12b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Trọng Hải


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-01T15:20:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở xây dựng<soxaydung@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-01T15:20:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở xây dựng<soxaydung@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-01T15:21:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở xây dựng<soxaydung@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




