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THÔNG BÁO 
Về việc kết quả kiểm tra và điều kiện bán, cho thuê nhà ở (căn hộ) của Chủ đầu 

tư dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 124/CV-

XDKDNBT ngày 16/3/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà 

Bình Thuận về việc đáp ứng đủ điều kiện bán nhà ở (căn hộ) tại dự án Khu 

chung cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết và hồ sơ gửi 

kèm theo. Qua kiểm tra, căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 

08/02/2021) và các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo kết quả kiểm tra và điều kiện bán, cho thuê nhà ở (căn hộ) của 

Chủ đầu tư dự án như sau: 

1. Về dự án đầu tư, hồ sơ giao đất, cấp Giấy chứng nhận căn hộ: 

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Kinh doanh nhà Bình Thuận tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết được 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000841 chứng nhận lần đầu 

ngày 11/8/2014, điều chỉnh thay đổi lần thứ nhất ngày 15/5/2015, với diện tích 

dự án khoảng 3.773 m
2
; mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng chung cư đáp ứng 

nhu cầu về chỗ ở cho người có thu nhập thấp. 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận đã được 

UBND tỉnh giao đất để xây dựng Khu chung cư nhà ở xã hội tại Quyết định số 

299/QĐ-UBND ngày 26/01/2015; dự án được miễn tiền sử dụng đất và sau khi 

hoàn thành hai khối nhà chung cư đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

307 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tương ứng với 307 căn hộ tháng 3/2020. 

2. Về nghĩa vụ tài chính về đất đai: 
Khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết của 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận được miễn tiền sử 

dụng đất tại Quyết định số 305/QĐ-CT ngày 10/4/2015 của Cục thuế tỉnh Bình 

Thuận. 

3. Về công trình xây dựng và hạ tầng chung của khu vực: 
a) Về xây dựng nhà chung cư    

Công ty đã xây dựng hoàn thành hai khối chung cư 1 và 2 theo Giấy phép 

xây dựng số 77/GPXD-SXD ngày 20/4/2015 do Sở Xây dựng cấp cho Công ty, 

gồm: 192 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 51 căn hộ thương mại, 64 căn hộ cho thuê, 

trong đó: 

+ Khối chung cư 1 (CC1): diện tích xây dựng (820,57 m
2
); tổng diện tích 

sàn (12.298,3 m
2
); chiều cao công trình 47,4 m

 
(tính từ cốt nền tầng trệt đến đỉnh 
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mái); số tầng (15 tầng), gồm: 120 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 01 căn hộ thương 

mại, 36 căn hộ cho thuê. 

+ Khối chung cư 2 (CC2): diện tích xây dựng (868,28 m
2
); tổng diện tích 

sàn (11.953,41 m
2
); chiều cao công trình 47,4 m

 
(tính từ cốt nền tầng trệt đến 

đỉnh mái); số tầng (15 tầng), gồm: 72 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 50 căn hộ 

thương mại, 28 căn hộ cho thuê. 

+ Các công trình công cộng: nhà để xe (1.772 m
2
), phòng sinh hoạt cộng 

đồng (232 m
2
), phòng máy phát điện và biến áp (58,03 m

2
). 

b) Nghiệm thu, hoàn công công trình: 

Ngày 04/6/2019, Sở Xây dựng có Công văn số 303/SXD-QLXD&HTKT 

về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Khu chung cư 

nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết; theo đó, Sở Xây dựng kết 

luận đồng ý cho Công ty tổ chức nghiệm thu đưa công trình đi vào sử dụng. 

Ngày 09/7/2019, Công ty, đơn vị tư vấn giám sát (Công ty CP Việt Kiến 

Trúc), đơn vị thi công (Cty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận) 

và đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP Việt Kiến Trúc) có Biên bản nghiệm thu 

hoàn thành công trình Khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố 

Phan Thiết đưa vào sử dụng. 

c) Giá bán, cho thuê căn hộ: 

Ngày 11/3/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 739/SXD-QLN&PTĐT về 

việc thẩm định giá bán, bán cho thuê căn hộ dự án Khu chung cư nhà ở xã hội 

tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 

d) Về đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực: 

Dự án đã kết nối với đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

đ) Về điều kiện đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, thu gom rác thải: 

- Cấp điện: Thông qua Điện lực Phan Thiết đã cung cấp điện cho Công ty 

theo mã khách hàng là: PB02010129848; PB02010111928; sau đó công ty tiếp 

tục phân phối điện đến từng căn hộ; 

- Cấp nước: Công ty hợp đồng cung cấp nước với Công ty CP Cấp thoát 

nước Bình Thuận theo Hợp đồng số 0371 vào tháng 10/2018; sau đó Công ty 

tiếp tục phân phối cấp nước đến từng căn hộ; 

- Thoát nước: Hệ thống thoát nước thải của các căn hộ được đưa vào hầm 

tự hoại chung của từng chung cư sau đó được đấu nối vào hệ thống nước thải 

chung của thành phố theo văn bản chấp thuận số 673/CTN-XNTN ngày 

29/11/2018; 

- Thu gom rác thải: Công ty thu gom rác thải của từng căn hộ và được 

UBND phường Phú Tài thu gom theo hợp đồng số 06/HĐVS-KT ngày 

04/01/2021 giữa Công ty và UBND phường Phú Tài. 

4. Về phòng cháy, chữa cháy: 

Ngày 28/2/2019, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ - Công an tỉnh Bình Thuận có Công văn số 402/PCCC về việc nghiệm thu về 

phòng cháy chữa cháy công trình: Khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Phú 

Tài, thành phố Phan Thiết. 
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5. Về kết quả bán, cho thuê căn hộ của Chủ đầu tư: 

- Đối với nhà ở xã hội: Từ năm 2015 đến nay Công ty đã bán 190/192 căn 

hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê 64/64 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê theo danh 

sách đã được Sở Xây dựng thống nhất tại 33 Công văn
1
; 

- Đối với nhà ở thương mại: Công ty đã bán 51/51 căn hộ nhà ở thương mại; 

Trên cơ sở kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

4277/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/10/2021 đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Kinh doanh nhà Bình Thuận phối hợp Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo đối với việc mua bán, chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu chung 

cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 

Ngày 28/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3478/SXD-QLN&PTĐT 

báo cáo UBND tỉnh việc mua bán, chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu chung 

cư nhà ở xã hội tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh có Công văn số 4325/UBND-ĐTQH về 

việc giải quyết vớng mắc đối với dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại phường 

Phú Tài; theo đó: 

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 

nghiêm túc thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Sở Xây dựng đối với 94 

căn hộ đã chuyển nhượng và cho thuê lại không đúng quy định (theo danh sách 

gửi kèm Công văn số 288/XD-KDN ngày 19/7/2021 của Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận). Sở Tài nguyên và Môi trường chưa 

chứng nhận mua, bán chuyển nhượng đối với 94 căn hộ nêu trên cho đến khi 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận thực hiện hoàn 

thành các yêu cầu tại điểm 1 Công văn số 4325/UBND-ĐTQH ngày 15/11/2021. 

                                                 
1
 Công văn số 3243/SXD-QLN ngày 13/11/2015; Công văn số 429/SXD-QLN ngày 

24/02/2016; Công văn số 2573/SXD-QLN ngày 31/8/2016; Công văn số 2573/SXD-QLN ngày 

31/8/2016, Công văn số 3694/SXD-QLN ngày 24/11/2016; Công văn số 6895/SXD-QLN ngày 

09/12/2016; Công văn số 769/SXD-QLN ngày 17/3/2017; Công văn số 1678/SXD-QLN ngày 

30/5/2017; Công văn số 1982/SXD-QLN ngày 21/6/2017; Công văn số 4248/SXD-QLN ngày 

11/12/2017; Công văn số 887/SXD-QLN ngày 26/3/2018; Công văn số 2840/SXD-QLN ngày 

30/8/2018; Công văn số 3479/SXD-QLN ngày 22/10/2018; Công văn số 3534/SXD-QLN ngày 

25/10/2018; Công văn số 3764/SXD-QLN&PTĐT ngày 09/11/2018; Công văn số 3979/SXD-

QLN&PTĐT ngày 27/11/2018; Công văn số 4152/SXD-QLN&PTĐT ngày 11/12/2018; Công văn số 

4296/SXD-QLN&PTĐT ngày 24/12/2018; Công văn số 251/SXD-QLN&PTĐT ngày 25/01/2019; 

Công văn số 425/SXD-QLN&PTĐT ngày 18/02/2019; Công văn số 523/SXD-QLN&PTĐT ngày 

01/3/2019; Công văn số 721/SXD-QLN&PTĐT ngày 21/3/2019; Công văn số 892/SXD-QLN&PTĐT 

ngày 05/4/2019; Công văn số 957/SXD-QLN&PTĐT ngày 11/4/2019; Công văn số 1136/SXD-

QLN&PTĐT ngày 02/5/2019; Công văn số 1414/SXD-QLN&PTĐT ngày 23/5/2019; Công văn số 

1429/SXD-QLN&PTĐT ngày 24/5/2019; Công văn số 1674/SXD-QLN&PTĐT ngày 11/6/2019; 

Công văn số 1711/SXD-QLN&PTĐT ngày 13/6/2019; Công văn số 1884/SXD-QLN&PTĐT ngày 

01/7/2019; Công văn số 2022/SXD-QLN&PTĐT ngày 11/7/2019; Công văn số 2415/SXD-

QLN&PTĐT ngày 19/8/2019; Công văn số 2681/SXD-QLN&PTĐT  ngày 12/9/2019; Công văn số 

2944/SXD-QLN&PTĐT  ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng. 
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- Xem xét, giải quyết thủ tục thông báo điều kiện mua, bán chuyển 

nhượng đối với 121 căn hộ nhà ở xã hội đã bán đủ điều kiện và 51 căn hộ 

thương mại theo quy định.  

- Đối với 39 căn hộ cho thuê mà các hộ gia đình, cá nhân thực hiện đúng 

quy định thì tiếp tục cho thuê căn hộ theo quy định (không chứng nhận sở hữu 

mua bán, chuyển nhượng các căn hộ này). Sau khi hết thời hạn 05 năm cho thuê, 

chủ đầu tư thực hiện thủ tục bán nhà ở này cho người đang thuê (nếu có nhu 

cầu) theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014. 

6. Kết luận: 

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Kinh doanh nhà Bình Thuận tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết đã được 

UBND tỉnh giao đất, được miễn tiền sử dụng đất, đã đầu tư xây dựng hai khối 

chung cư 1 và 2 theo Giấy phép xây dựng số 77/GPXD-SXD ngày 20/4/2015 

của Sở Xây dựng; được Sở Xây dựng kiểm tra đồng ý cho Công ty tổ chức 

nghiệm thu đưa công trình đi vào sử dụng; Công ty, đơn vị tư vấn giám sát, đơn 

vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đủ điều 

kiện đưa vào sử dụng; được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 307 Giấy chứng 

nhận/307 căn hộ; cơ sở hạ tầng của dự án đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng 

chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc và ý kiến của UBND tỉnh 

tại Công văn số 4325/UBND-ĐTQH ngày 15/11/2021 nêu trên, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo như sau: 

6.1. Các trường hợp đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở (căn hộ):  

- Đối với 121 căn hộ nhà ở xã hội để bán được Sở Xây dựng xét duyệt (có 

danh sách kèm theo) và 51 căn hộ thương mại (Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Kinh doanh nhà Bình Thuận lập danh sách kèm theo) đủ điều kiện thực hiện các 

thủ tục theo Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 08/02/2021).  

- Đối với 39 căn hộ cho thuê (có danh sách kèm theo) mà các hộ gia đình, 

cá nhân thực hiện đúng quy định thì tiếp tục cho thuê căn hộ theo quy định 

(không chứng nhận sở hữu mua bán, chuyển nhượng các căn hộ này). Sau khi 

hết thời hạn 05 năm cho thuê, chủ đầu tư thực hiện thủ tục bán nhà ở này cho 

người đang thuê (nếu có nhu cầu) theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở 

năm 2014. 

Quá trình bán, cho thuê nhà ở (căn hộ) Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Kinh doanh nhà Bình Thuận và người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải tuân thủ 

đầy đủ các quy định pháp luật đất đai, các quy định về đầu tư xây dựng theo 

Luật Xây dựng, kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản, 

Luật Nhà ở; các quy định đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy 

định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Quyết 

định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và 

các quy định pháp luật khác có liên quan.   
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Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh ghi nội dung của mục ghi chú theo quy 

định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ khi cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua 

nhà ở xã hội. 

6.2. Các trường hợp chưa đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở (căn hộ):  

Đối với 94 căn hộ các hộ dân đã chuyển nhượng và cho thuê lại không 

đúng quy định gồm: 69 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 25 căn hộ nhà ở xã hội để 

cho thuê yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận 

nghiêm túc thực hiện theo điểm 1 Công văn số 4325/UBND-ĐTQH ngày 

15/11/2021 của UBND tỉnh. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả kiểm tra đến Công ty 

Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận, Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh làm thủ tục đăng ký, mua nhà ở xã hội theo quy định; đề nghị Trung tâm 

Thông tin tỉnh đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường để đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Trung tâm CNTT Sở TN&MT; 

- UBND thành phố Phan Thiết; 

- Phòng TN&MT thành phố Phan Thiết; 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ Phan Thiết; 

- Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận; 

- GĐ, PGĐ (A. Tân); 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Hữu Thành 
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