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

Số: 13/BXD-PTĐT 
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều 
chỉnh Dự án Khu đô thị mới Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Hà Nội, ngày  02 tháng  4  năm 2019 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

 
Phúc đáp Công văn số 6762/KH&ĐT-NNS ngày 07/11/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục 
điều chỉnh Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật Khu đô thị mới Vi ệt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi nghiên 
cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án 

Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Khu đô thị mới Vi ệt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội có quy mô 
302,5 ha (viết tắt là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn 
bản số 389/CP-CN ngày 25/3/2004, giao Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và 
đô thị (viết tắt là Tổng công ty HUD) là chủ đầu tư Dự án; Năm 2004, UBND 
thành phố Hà Nội đã phê duyệt các Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới 
Việt Hưng (quy mô 210,5 ha) và Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang 
tuyến phố Ngô Gia Tự (quy mô 93,6 ha); thu hồi và giao đất tại quyết định số 
3819/QĐ-UB ngày 18/6/2004; Tổng công ty HUD phê duyệt Dự án tại Quyết 
định số 21/TCT-HĐQT ngày 26/3/2004 (điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 
86/TCT-HĐQT ngày 05/9/2006). 

Theo hồ sơ Dự án, do các nguyên nhân khó khăn trong công tác đền bù giải 
phóng mặt bằng và việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số lô đất theo quy 
hoạch phân khu N10 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 
số 4099/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 (viết tắt là Quy hoạch phân khu N10), dẫn 
đến việc thay đổi quy mô đầu tư của Dự án, Tổng công ty HUD đã đề xuất điều 
chỉnh quy mô và ranh giới Dự án từ 302,5 ha xuống 223,6 ha (trong đó quy mô 
diện tích và ranh giới dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự điều 
chỉnh giảm từ 93,6 ha xuống 13,1 ha; quy mô diện tích và ranh giới dự án Khu 
đô thị mới Vi ệt Hưng không thay đổi là 210,5 ha); điều chỉnh tăng quy mô 
nguồn vốn đầu tư (từ 7.841,782 tỷ đồng lên 8.997,45 tỷ đồng); điều chỉnh tiến 
độ thực hiện Dự án (từ giai đoạn 2004-2009 sang giai đoạn 2004-2024). Ngoài 
ra, Thông tin về nhà đầu tư cũng có thay đổi từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển 
nhà và đô thị thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty 
TNHH.  

Căn cứ các nội dung điều chỉnh nêu trên, Dự án phải thực hiện điều chỉnh 
chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 



2 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư (viết tắt là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).  

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội căn cứ Khoản 3 Điều 
32 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Căn cứ Khoản 2 Điều 
17 Luật Nhà ở năm 2014, Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều 10 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, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hà Nội lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến 
nhà ở của Dự án. 

Ngoài ra, do Dự án có điều chỉnh quy hoạch xây dựng nên thuộc trường 
hợp điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Luật 
Xây dựng năm 2014. Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư, việc điều chỉnh Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây 
dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, trong đó, thiết kế cơ sở điều 
chỉnh cần được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, thẩm quyền thẩm 
định điều chỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị điều chỉnh Dự án 

- Về việc điều chỉnh thông tin về Nhà đầu tư: Tên nhà đầu tư là Tổng công 
ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị - Công ty TNHH, thông tin về Người đại diện 
theo pháp luật và các thông tin khác phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Chủ sở hữu 
Doanh nghiệp là Nhà nước, Bộ Xây dựng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ 
sở hữu. 

- Về đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư: 
 Theo hồ sơ đề xuất, Dự án điều chỉnh quy mô và ranh giới từ 302,5 ha 

xuống 223,6 ha (trong đó quy mô diện tích và ranh giới dự án cải tạo chỉnh trang 
tuyến phố Ngô Gia Tự điều chỉnh giảm từ 93,6 ha xuống 13,1 ha; quy mô diện 
tích và ranh giới Dự án KĐTM Vi ệt Hưng không thay đổi là 210,5 ha). Bộ Xây 
dựng cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị điều chỉnh, đề nghị Quý Sở xem 
xét báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dựa 
trên nguyên tắc:  

+ Phù hợp với Quy hoạch phân khu N10 đã được UBND thành phố Hà Nội 
phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2004, phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và các chỉ đạo 
của UBND thành phố Hà Nội có liên quan;  

+ Làm rõ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Dự 
án từ trước đến nay; hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ 
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các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nhà ở, 
kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan khác; 

- Về đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án:  
Theo hồ sơ đề xuất, các công trình xây dựng tại các lô đất do Chủ đầu tư 

thực hiện còn lại không nhiều, việc điều chỉnh tiến độ Dự án chủ yếu liên quan 
đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn lại tại Dự án và 
tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để thẩm định đề xuất 
của Nhà đầu tư, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận điều 
chỉnh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch tổ 
chức thực hiện và hiệu quả đầu tư. 

- Về đề xuất điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án: 
Theo hồ sơ đề xuất, tổng vốn đầu tư của Dự án đề xuất điều chỉnh là 

8.997,45 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư được lập trên cơ sở: 
+ Giá trị công việc đã thực hiện được cập nhật trên cơ sở hồ sơ quyết toán 

các hạng mục đã hoàn thành.  
+ Giá trị công việc còn phải thực hiện được tính toán dựa trên dự toán các 

hạng mục còn lại, các chỉ tiêu quy hoạch và suất vốn đầu tư xây dựng công trình 
do Bộ Xây dựng công bố. 

Tổng vốn đầu tư nêu trên của Nhà đầu tư là dự kiến và chỉ xác định cụ thể 
trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh. Bộ Xây 
dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định tại Điều 61 Luật Xây 
dựng năm 2014 và Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng để hướng dẫn chủ 
đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh Dự án để người quyết định đầu tư 
xem xét, quyết định. 

3. Các ý kiến khác  

Khi thực hiện việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh 
Dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố Hà Nội về các 
nội dung sau: 

- Dự án thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (viết tắt 
là QHCXD Hà Nội) và Quy hoạch phân khu N10 đã được UBND thành phố Hà 
Nội phê duyệt. Để thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị và nhà ở trên 
địa bàn thành phố Hà Nội theo các quy hoạch đã được phê duyệt, đề nghị sớm tổ 
chức lập, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị 
theo quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng thể, phân loại các dự án ưu 
tiên đầu tư trong phạm vi QHCXD Hà Nội và cập nhật các dự án phù hợp về 
quy hoạch vào Chương trình phát triển đô thị và Khu vực phát triển đô thị trước 
khi phê duyệt Chương trình phát triển đô thị và Khu vực phát triển đô thị theo 
quy định. 

- Về trách nhiệm của Chủ đầu tư và các bên liên quan: Đối với những khu 
vực trong phạm vi Dự án thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư 



4 

nhưng chưa hoàn thành thì cần chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên 
quan tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo 
quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định rõ trách nhiệm của chủ 
đầu tư cấp 1 và các chủ đầu tư thứ cấp trong việc đầu tư xây dựng và quản lý các 
hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại Dự án, đảm 
bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các dự án thành 
phần với nhau trong phạm vi Dự án và giữa Dự án với khu vực xung quanh. 

- Về việc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan: Thực hiện 
đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại Dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/1015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội; thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường tại Dự án theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 
trường; thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của Dự án cần thực 
hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ, trách nhiệm về tài chính và báo cáo kết 
quả sau thanh tra theo Kết luận số 811/KL-TTCP ngày 13/4/2015 của Thanh tra 
Chính phủ và ý kiến của các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND thành 
phố Hà Nội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, minh bạch trong thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục 
điều chỉnh Dự án KĐTM Vi ệt Hưng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hà Nội nghiên cứu, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c); 
- UBND thành phố Hà Nội (để biết); 
- SXD thành phố Hà Nội (để biết); 
- Lưu: VT, PTĐT (2b). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG 

CỤC PHÁT TRI ỂN ĐÔ THỊ 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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