
1 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-TNMT Phú Thọ, ngày        tháng      năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị tại  

phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

  

Kính gửi: Công ty cổ phần Giang Nam 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 06-9/CV-CTGN 

ngày 06/9/2021 của Công ty cổ phần Giang Nam về việc cho phép thực hiện 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà xây thô tại dự án: Khu nhà ở đô 

thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Thực hiện quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ); ngày 30/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, kết quả như sau:  

1. Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND thị xã Phú 

Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại phố 

Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ và được điều chỉnh tại các Quyết 

định số 154/QĐ-UBND ngày 29/01/2018; Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 

22/3/2018; Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thị xã 

Phú Thọ; 

- Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc cho phép Công ty cổ phần Giang Nam được chuyển mục đích sử 

dụng đất tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Giang Nam tại phố Phú An, 

phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

- Văn bản số 1717/SXD-GĐ ngày 25/8/2021 của Sở Xây dựng về việc 

cho ý kiến về nội dung nghiệm thu các hạng mục nhà ở thuộc dự án: Khu nhà ở 

đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 
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- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Văn bản số 166/SXD-HĐXD ngày 

13/7/2018 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công xây dựng công trình: Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường Phong 

Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 193/SXD-KTQH&QLN ngày 

13/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh 

thiết kế cơ sở của dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, 

thị xã Phú Thọ; 

- Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng công trình: Nút giao đấu nối từ Khu nhà ở đô thị Phú An với QL.2D tại 

Km 42+840 phía bên trái tuyến ngày 08/9/2020 giữa Công ty cổ phần Giang 

Nam và Sở Giao thông vận tải; Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng hệ 

thống cấp nước ngày 06/3/2021 giữa Công ty cổ phần Giang Nam và Công ty cổ 

phần cấp nước Phú Thọ; Biên bản bàn giao công trình: Khu nhà ở đô thị tại phố 

Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ (Hạng mục: Đường giao thông; hệ 

thống cấp điện chiếu sáng, thoát nước đường giao thông) ngày 02/8/2021 giữa 

UBND thị xã Phú Thọ, Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Thọ và Công ty 

cổ phần Giang Nam;  

- Văn bản số 06-9/CV-CTGN ngày 06/9/2021 của Công ty cổ phần Giang 

Nam về việc cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà 

xây thô tại dự án: Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng đất ở, nhà ở của Công ty cổ phần Giang 

Nam tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ ngày 20/7/2021 và ngày 27/9/2021 

giữa Chi cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Xây 

dựng và Công ty cổ phần Giang Nam. 

 2. Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở 

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Phú Thọ phê 

duyệt tại các Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 25/4/2017; Quyết định số 

154/QĐ-UBND ngày 29/01/2018; Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 

22/3/2018; Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 21/5/2021, dự án: Khu nhà ở 

đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ có tổng số 15 lô đất 

ở với tổng diện tích 2.381,0 m2. Công ty cổ phần Giang Nam đã được UBND 

tỉnh Phú Thọ cấp GCN số CR 882075 tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 

20/8/2019.    

Tại Văn bản số 06-9/CV-CTGN ngày 06/9/2021, Công ty cổ phần Giang 

Nam đề nghị cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà 
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xây thô tại dự án đối với 06 lô đất gồm: A-05, A-06, A-07, A-08, BT-01, BT-02, 

qua kiểm tra thực tế cho thấy: 

- Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật:  

Công ty cổ phần Giang Nam đã xây dựng và thực hiện bàn giao các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường 

Phong Châu, thị xã Phú Thọ, cụ thể: 

+ Đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Nút giao đấu 

nối từ Khu nhà ở đô thị Phú An với QL.2D tại Km 42+840 phía bên trái tuyến 

cho Sở Giao thông vận tải tại Biên bản ngày 08/9/2020; 

+ Bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước cho Công ty cổ phần cấp 

nước Phú Thọ tại Biên bản ngày 06/3/2021; 

+ Bàn giao hạng mục: Đường giao thông; hệ thống cấp điện chiếu sáng, 

thoát nước đường giao thông cho UBND thị xã Phú Thọ, Công ty cổ phần môi 

trường đô thị Phú Thọ tại Biên bản ngày 02/8/2021. 

- Việc xây dựng nhà ở:  

+ 02 căn nhà tại các lô đất BT-01, BT-02 đã xây dựng phù hợp với Hồ sơ 

thiết kế bản vẽ được Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở tại Văn 

bản số 193/SXD-KTQH&QLN ngày 13/9/2021. 

+ 04 căn nhà tại các lô đất: A-05, A-06, A-07, A-08 đã xây dựng không 

phù hợp với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mẫu nhà ở 4m x 18m (04 tầng) đã 

được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 166/SXD-

HĐXD ngày 13/7/2018. 

(Chi tiết theo Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 27/9/2021). 

3. Kết luận  

- 02 lô đất gồm: BT-01, BT-02 và tài sản là 02 căn nhà ở gắn liền trên đất 

đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định. 

- 04 lô đất gồm: A-05, A-06, A-07, A-08 và tài sản là 04 căn nhà ở gắn 

liền trên đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định. 

Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần Giang Nam khẩn trương liên hệ với Sở 

Xây dựng để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định đối với 04 căn nhà đã xây dựng nhưng chưa phù hợp với 

quy hoạch và thiết kế được duyệt, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục kiểm tra điều 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo kết quả kiểm tra 

hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

bán nhà ở thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, 

thị xã Phú Thọ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Đức); 

- UBND thị xã Phú Thọ; 

- UBND phường Phong Châu; 

- VPĐKQSDĐ; 

- TTKTCNTN (để đăng TB lên trang web Sở); 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ (Thảo-3b). 

         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Tiến Đức 
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