
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:         /TB-KHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày        tháng 9 năm 2022  

THÔNG BÁO 

Mời quan tâm dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội                                                

phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ 

sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián 

Khẩu và người lao động khu vực lân cận với các thông tin như sau: 

 1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án 

 1.1. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và 

người lao động khu vực lân cận. 

 1.2. Mục tiêu đầu tư 

- Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2022 

đối với các khu vực thực hiện phát triển nhà ở theo dự án. 

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, 

đảm bảo khớp nối hài hòa giữa các quy hoạch và các dự án đã, đang triển khai 

trong khu vực, góp phần phát triển không gian đô thị Gián Khẩu. 

- Đáp ứng nhu cầu về nhà ở phù hợp với số lượng công nhân theo sự phát 

triển của Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động có thu nhập thấp khu 

vực lân cận. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, mang lại 

hiệu quả tài chính cho nhà nước và nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương. 

1.3. Quy mô đầu tư 

1.3.1. Diện tích đất dự kiến sử dụng 

- Diện tích đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất: 49.622 m2. 

- Diện tích đất xây dựng: 20.410,7 m2. 

- Diện tích sàn xây dựng: 208.998,5 m2. 

1.3.2. Loại nhà ở, số lượng nhà ở 

Xây dựng khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với tổng số 2.153 căn, 

gồm: 
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- Khu nhà ở xã hội: 

+ Xây dựng 03 khu nhà ở liền kề tại các lô LK-01, LK-02; LK-03: 94 căn. 

+ Xây dựng 03 khu chung cư (gồm 08 tòa nhà chung cư) tại các lô CT-01, 

CT-02, CT-03: 2.108 căn. 

- Khu nhà ở thương mại: Xây dựng 02 khu nhà ở liền kề tại lô A-08 và một 

phần lô A-07: 41 căn. 

1.3.3. Quy mô dân số (dự kiến): 7.532 người. 

1.3.4. Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị: Dự án thuộc khu vực đô thị loại V 

1.3.5. Quy mô và sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô 

thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

* Quy mô đầu tư xây dựng: 

TT Hạng mục/Chức năng 

Diện tích 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tầng 

cao 
Số căn 

A Khu nhà ở xã hội 39.719,0 13.478,6  188.202,2  2.112 

1 Đất nhà ở liền kề 6.528,0 4.243,2  12.729,6  94 

1.1 Đất nhà ở liền kề LK-01 2.357,0 1.532,1 65 4.596,2 3 34 

1.2 Đất nhà ở liền kề LK-02 2.070,0 1.345,5 65 4.036,5 3 30 

1.3 Đất nhà ở liền kề LK-03 2.101,0 1.365,7 62 4.097,0 3 30 

2 Đất nhà ở dạng chung cư 33.191,0 9.235,4  175.472,6  2.018 

2.1 CT-01 (02 tòa nhà) 7.738,0 2.321,4 30 44.106,6 19  

2.2 CT-02 (03 tòa nhà) 11.015,0 3.304,5 30 62.785.5 19  

2.3 CT-03 (03 tòa nhà) 14.438,0 3.609,5 25 68.580,5 19  

B 

Khu nhà ở thương mại 

(20% tổng diện tích dự 

án) 

9.903,0 6.932,1  20.796,3  41 

1 Đất nhà ở liền kề A-08 6.084,0 4.258,8 70 12.776,4 3 25 

2 
Đất nhà ở liền kề tại một 

phần lô A-07 
3.819,0 2.673,3 70 8.019,9 3 16 

Tổng cộng (A+B) 49.622,0 20.410,7  208.998,5  2.153 
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* Giải pháp kiến trúc và phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 

- Giải pháp kiến trúc: 

+ Khu nhà ở xã hội: Xây dựng 03 khu nhà ở liền kề tại các lô LK-01, LK-

02, LK-03 với 94 căn, mỗi căn được thiết kế xây dựng 03 tầng; Xây dựng 03 khu 

chung cư tại các lô CT-01, CT-02, CT-03 (gồm 08 tòa nhà) với 2.018 căn, mỗi tòa 

chung cư được thiết kế xây dựng 19 tầng với chiều cao 73,4m. Trong đó, tầng 1 là 

nhà trẻ, dịch vụ..., từ tầng 02 đến tầng 19 là nhà ở xã hội. 

+ Khu nhà ở thương mại: Xây dựng 02 khu nhà ở liền kề tại lô A-08 và 

một phần lô A-07 với 41 căn, mỗi căn được thiết kế xây dựng 03 tầng. 

- Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 

+ Nhà ở xã hội: Nhà đầu tư thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua cho các 

đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về 

nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan. 

+ Nhà ở thương mại: Nhà đầu tư thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua cho 

các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất 

động sản và pháp luật liên quan. 

+ Hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án: Là cơ sở hạ tầng khu nhà ở và 

dịch vụ công nhân phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận đã 

được Nhà nước đầu tư tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 19/6/2017, Quyết 

định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh. 

+ Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây 

dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý gồm: Hệ thống sân, đường giao 

thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải đồng bộ đáp ứng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn và quy định hiện hành. 

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 2.342.059.135.000 đồng (Hai nghìn, ba 

trăm bốn mươi hai tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, một trăm ba mươi lăm 

nghìn đồng). 

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không 

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư 

4.1. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được 

cấp quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất). 

4.2. Tiến độ đầu tư 

- Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án 

đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. 

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Trong thời 

gian 42 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất thực hiện dự án. 
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- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án: Từ năm 

2022 - 2027, trong đó: 

+ Quý II/2022 đến quý IV/2022: Chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án. 

+ Quý I/2023 đến quý IV/2023: Thực hiện các thủ tục về giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các thủ tục về môi trường, thẩm duyệt 

phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. 

+ Quý I/2024 đến quý II/2027: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, 

mua sắm lắp đặt thiết bị phục vụ dự án. 

+ Quý III/2027 đến quý IV/2027: Công bố thông tin, nghiệm thu, bàn giao 

công trình và tổ chức thực hiện quản lý, vận hành công trình. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các lô đất CT-01, CT-02, CT-03, LK-

01, LK-02, LK-03, A-08 và một phần lô đất A-07 nằm trong bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ công nhân 

Khu công nghiệp Gián Khẩu đã được UBND tỉnh phê duyệt, thuộc địa bàn xã Gia 

Tân và xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn. 

6. Diện tích khu đất: 49.622 m2. 

7. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội. 

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 16 giờ 0 phút 

ngày 31 tháng 10 năm 2022. 

9. Thông tin liên hệ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Số 08 Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình. 

- Số điện thoại: 0229.3871156 

- Số fax: 0229.3873381 

- Các thông tin khác về dự án:  

+ Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật 

Nhà ở năm 2014 và Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 

8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, và các ưu đãi, hỗ trợ đầu 

tư theo quy định của pháp luật hiện hành và của tỉnh Ninh Bình.  

+ Thông tin chi tiết về dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm 

nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) 
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10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án: Phải 

thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên trang thông tin 

điện tử); 

- Phòng TĐ&GS (để đăng tải trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia); 

- Lưu: VT. 
                 DĐN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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