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BAO CÁO
v/v chü trtro'ng dâu tir diy an Khu nhà & xã hi phiic viii Khu cong nghip
Gián Khiu và ngu*i lao dng khu virc lan cn
KInh gui: Ban Thung vi Tinh Uy
Thirc hin Quy ch lam vic s 08-QC/TIJ ngày 12/10/2021 cüa Ban Chip
hành Dãng b tinh lan thir XXII (nhim k5' 2020-2025) và kiên chi dto cUa
Thung trrc Tinh üy tti Hi nghj giao ban ngày 07/5/2022, Ban Can sr Dâng Uy
ban nhân dan tinh báo cáo, xin kiên Ban Thuiing vçi Tinh Uy ye chü trrnmg dâu
tu dr an Khu nhà & xä hi phiic vil Khu cong nghip Gián Khâu và ngu&i lao dng
khu vrc lan cn vOi nhUng ni dung chInh nhir sau:
1. HInh thfrc ltya ch9n nhà du tir
Du thu lira chçn nhà du tu theo quy djnh cüa pháp 1ut v du thu.
2. Miic tiêu dir an
- Thrc hin Chuo'ng trInh phát trin nba & tinh Ninh BInh dn näm 2020,
djnh hu&ng den näm 2030 và Kê hoach phát triên nba & tinh Ninh BInh nàm 2022
dôi v&i các khu virc thrc hin phát triên nhà & theo dr an.
- Cu th hóa quy hoach phát trin kinh t - xä hi dja phuo'ng và quy hotch
chi tiêt t 1 1/500 Khu nhà & và djch vçt cOng nhân Khu cong nghip Gián Khâu.
- Du tu xay dirng h thng ca s& ht tang hoàn chinh, dng b, hin di,
dam bâo kh&p nôi hài hôa giüa các quy hoach và các d an d, dang triên khai
trong khu vçrc, gop phân phát triên kbông gian do thj Gián Khâu.
- Dáp 1rng thu cu v nhà & phü hçip v&i s luçing cong nhân theo sr phát
triên cüa Khu cong nghip Gián Khâu Va ngu&i lao dng có thu nhp thâp khu virc
lan can. Qua do, gop phân th%rc hin tot chInh sách an sinh xä hi, mang li hiu
qua tài chInh cho nhà nuâc và nhà dâu tu, to dng lirc thác day phát triên kinh tê
- xä hi dja phuang.
2.Quymodiran
- Din tIch dt dir kin sü ding: Din tIch dt phü hçp v&i quy hoach su
ding dat: 49.622 m2 ; din tIch dat xây dirng: 20.410,7 m2 ; din tIch san xây drng
nhà &: 208.998,5 m2.
- Loti nhà &, sê luqng nba &: Xây dimg khu nhâ & xà hi vâ nba & thucing
mai vOi tong so 2.153 can, gôm:
+ Khu nba & xä hi: Xây dng 03 khu nba & lin k ti các lô LK-01, LK02, LK-03: Tong sO 94 can, môi can duçc thiêt ke xây dimg 03 tang và xây dirng
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03 khu chung Cu (grn 08 tôa nhà chung cu) ti các lô CT-0 1, CT-02, CT-03:
Tong 2.0 18 cän,môi tôa chung cu dtxgc thiêt kê xây dirng 19 tang vâi chiêu cao
tü tang 02 den tang 19 là nhà & xä hi.
73,4m. Trong do, tang 1 là nhà tré, djch
+ Khu nba thucmg mai: Xây dirng 02 khu nhà lin k tai lô A-08 và mt
phân lô A-07: Tong 41 can, môi can ducic thiêt kê xây dimg 03 tang.
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- Quy mô dan s (dxx kin): 7.532 ngu?ii.
- Vj trI dir an thuc khu vrc do thj: Dir an thuc khu vrc do thj loi V.
- Phrnmg an du tu xay dimg, quãn 1 h thng dO thj
+ Nhà xã hôi: Nhà dtu tu thuc hiên ban, cho thuê, cho thuê mua cho các
dôi tixçmg dugc huâng chInh sách ye nha i xâ hi theo quy djnh cüa pháp lut ye
nhà kinh doanh bat dng san và pháp 1ut lien quan.
+ Nhà thucmg rnti: Nba du tu thirc hin ban, cho thuê, cho thuê mua cho
các dôi tuçmg có thu câu theo quy djnh cüa pháp lut ye nhà kinh doanh bat
dng san và pháp lust lien quan.
+ H tang k5 thu.t ngoài pham vi dr an: Là co s& h tng khu nhà và djch
vi cong than phiic vii Khu cong nghip Gián Khâu và dja bàn lan cn d duqc
Nba nuâc dâu tu tai Quyêt djnh 816/QD-UBND ngày 19/6/2017, Quyêt djth
1 177/QD-UBND ngày 28/10/202 1 cUa UBND tinh.
+ H. tang k th4t trong phm vi dir an: Nba d.0 tu thçrc hin du tu xây
dimg và bàn giao li cho dja phuong quãn l gôm: H thông san, di.th'ng giao
thông ni b, h thông cap thoát nuóc, xr l nuac thai dông b dáp irng tiêu
chuân, quy chuân và quy djnh hin hành.
3. Dia dim: Tai các lô dt CT-01, CT-02, CT-03, LK-01, LK-02, LK-03,
A-08 và mt phân lô dat A.-07 näm trong bàn do quy hoch sü diing dat thuc quy
hoch chi tiêt ti l 1/5 00 Khu nba và djch vi cong nhân Khu cong nghip Gián
Khâu dã duqc UBND tinh phé duyt, thuc dja bàn xä Gia Tan và xã Gia Trân,
huyn Gia Viên.
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4. Tong von dau tir cua dir an: 2.342.059.135.000 dong.
5. Tin do thirc hin diy an: Tü näm 2022 - 2027.
6.Thô'i hin hoit dng cüa di an: 50 näm (tInh tü ngày nhà du tu duqc
cap quyêt djnh giao dat, quyêt djnh cho thuê dat, quyêt djnh chuyên miic dIch sir
diing dat).
7. St phü hçrp vó'i quy hoich
- Quy hogch xáy 4mg: Phü hqp vâi diu chinh Quy hoch xây dimg vUng
huyn Gia Viên, tith Ninh BInh den näm 2030, tam thin den nam 2050 do UBND
tinh phê duyt ti Quyêt dth sO 697/QD-UBNID ngày 0 1/6/2020; phü hqp quy
hoch chi tiêt t'1 1/500 khu nhà và djch vii cong nhân Khu cong nghip Gián
1 784/QD- UBND ngày 23/12/2016 và 9 78/QD- UBND
Khâu (cac Quyêt djnh
ngày 0 7/9/2021 cza UBND tinh).
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- Quy hogch th dyng dat: Phü hçip vi quy hotch sü dung dt dn näm 2030
huyn Gia Viên dâ ducc UBNID tinh phê duyt tti Quyêt djnh so 1453/QD-UBND
ngày 28/12/202 1.
8. Hiu qua kinh t - xã hi: Dir an khi trin khai thirc hin sê tao ra tác
dng quan tr9ng thüc day phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phucmg:
- Phát trin không gian do thj vâi thiu chi'rc näng, dam bão cci s& ht t&ng
có tInh lien kêt, hin dai, dông b, khrp nôi vâi các quy hoach, dir an xung quanh,
tto ra tInh lien thông trong phát triên kinh tê - xâ hi dja phuccng.
- Gop phn dy nhanh qua trInh dO thj hóa song vn dam bào các yêu cu v
an toàn k5 thut, môi trumg, m5 quan dO thj dé dam báo tInh chat phát triên lan
tOa, ben v0iig.
- Dáp irng thu cu v nhà & cho di tuqng ph%ic vi là cong nhân lam vic tai
Khu cOng nghip Gián Khâu và ngix?ii lao dng có thu nhp thâp kliu virc lan can,
gop phân giãi quyêt chInh sách an sinh xâ hi.
- Vic du tu dir an sê tao diu kin thu hut lao dng, dan cu va các ngun
1irc kinh tê, Dong thai, tao them nguOn thu cho ngân sách tir vic thu tiên sü dçing
dat, tiên thuê theo quy djnh cüa thà nuóc dê phát triên kinh té - xA hi dja phuong.
9. Các ni dung khác: Chi tiêt tai Ho so kern theo.
Ban Can sir Dàng Uy ban than dan tinh trân tr9ng báo cáo và xin kiên
Ban Thu?ing vi Tinhuy./
Noi nhân:
- Nhu trén;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Liru VT, VP4,2.
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