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THÔNG BÁO
 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 

và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án
 Khu đô thị mới phía Tây, thành phố Hải Dương 

do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư

 

- Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

 - Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh 
Hải Dương V/v: “phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
các khu  A1, A2, A3, A4, A5 thuộc Khu thương mại- Du lịch và đô thị mới phía 
Tây, thành phố Hải Dương".

- Căn cứ GCNQSD đất đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần tập 
đoàn Nam Cường Hà Nội;

Sau khi xem xét hồ sơ và Biên bản kiểm tra ngày 117/6/2021 của Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất về việc kiểm tra hiện trạng và điều kiện 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường 
Hà Nội đối với 01 lô đất (lô 31.68), diện tích: 208,81 m2, thuộc dự án khu đô thị 
mới phía Tây, thành phố Hải Dương. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến 
như sau:

 - Hồ sơ đề nghị ra Thông báo về kết quả thẩm định điều kiện chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất (lô 42.14; diện tích: 167,83m2), 
thuộc dự án khu đô thị mới phía Tây, thành phố Hải Dương của Công ty cổ 
phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương do Chi nhánh Công ty cổ 
phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương đã nộp đầy đủ theo quy định 
tại Mục 1, Khoản 22, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 
của Chính phủ;

- Về nghĩa vụ tài chính: Đây là dự án đặc thù: đổi đất lấy cơ sở hạ tầng; 
Công ty đã cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng để đối trừ tiền sử dụng đất. 
Khu đất đề nghị thẩm định điều kiện chuyển nhượng đã được cấp GCNQSD đất 
số AB 446775 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

- Hiện trạng lô đất trên đảm bảo Quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; đã 
cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, có xác nhận của Sở Xây dựng tại Công văn số 
858/SXD-QLN ngày 17/8/2018.
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- Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương 
đã có Báo cáo kết quả thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Đông và phía Tây 
thành phố Hải Dương.

Hồ sơ trên đủ điều kiện chuyển nhượng; đề nghị Chi nhánh Công ty cổ 
phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương tiếp tục thực hiện theo Mục 
3, Khoản 22, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương tiếp tục thực 
hiện các công việc theo quy định tại Mục 4, Khoản 22, Điều 1, Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Trên đây là kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất tại Khu thương mại dịch vụ văn hóa và đô thị mới 
phía Tây thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà 
Nội làm chủ đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Chi nhánh Công 
ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương và các đơn vị liên quan 
nắm được cùng phối hợp tiếp tục thực hiện./.

Nơi nhận:  
- VPĐKQSDĐ TP. Hải Dương;
- Công ty CPTĐ Nam Cường HN;
- Lưu VT, VPĐKQSDĐ.
      

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Khởi
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