
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ XÂY DỰNG

Số:            /SXD-QLCL
V/v thông báo về điều kiện của bất động sản 
hình thành trong tương lai được đưa vào kinh 
doanh thuộc Dự án xây dựng nhà ở thương 
mại tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng 

Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên.

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

Yên Bái, ngày        tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID

Ngày 11/8/2022, Sở Xây dựng Yên Bái nhận được Văn bản số 
520/2022/CV/HANOVID-DA3 ngày 06/8/2022 của Công ty Cổ phần Bất động 
sản HANO-VIDvề việc đề nghị xác nhận 82 căn nhà ở hình thành trong tương 
lai đủ điều kiện kinh doanh bất động sản tại dự án xây dựng nhà ở thương mại 
tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cùng 
hồ sơ kèm theo.

Qua kiểm tra hồ sơ có liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:
1. Về hồ sơ và giấy tờ kèm theo:
a. Về giấy tờ quyền sử dụng đất:
Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Yên Bái 

về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận 
nhà đầu tư trúng đấu giá làm chủ đầu tư thực hiện dự án;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 
25/01/2019từ số CL589180-:-CL589199.

b. Về hồ sơ dự án:
- Văn bản số 1315/SXD-QHKT ngày 15/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh 

Yên Bái về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà ở thương 
mại tại tổ 9,thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái, (Hạng mục Nhà ở).

- Văn bản số 1903/SXD-QHKT ngày 11/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh 
Yên Bái về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng 
công trình: Dự án Nhà ở thương mại tại tổ 9,thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, 
xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, (Hạng mục Nhà ở).

- Giấy phép xây dựng số 2021/GPXD-SXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây 
dựng tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 249/2020/QĐ-HANO-VID ngày 10/8/2020 của Tổng 
giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản HANO-VID phê duyệt thiết kế bản vẽ 
thi công dự án.
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- Thông báo số 1069/TB-SXD ngày 24/5/2021 của Sở Xây dựng về việc 
thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 
trình: Đường giao thông nội bộ (Nền, mặt đường; vỉa hè; công trình thoát nước, 
cây xanh, điện chiếu sáng); Bể bơi; Nhà văn hóa khu dân cư thuộc dự án Nhà ở 
thương mại tại tổ 9,thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

c. Về giấy tờ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai:
Thỏa thuận cấp bão lãnh hạn mức số 657/2022/TTCBL ngày 29/3/2022 

giữa Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công 
tycổ phần Bất động sản HANO-VID

2. Ý kiến của Sở Xây dựng:
Căn cứ Khoản 1, Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật nhà ở, 82 căn nhà (LK6.42-:-LK6.81 và LK7.1-:-LK7.38 và 
LK8.5-:-LK8.8) thuộcdự án Nhà ở thương mại tại tổ 9,thị trấn Yên Thế và thôn 
Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Báihình thành trong tương 
lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh bất động sảntheo quy định.

3. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID:
Trong quá trình triển khai việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai, yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Kinh 
doanh bất động sản, Luật nhà ở và các quy định khác có liên quan.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác 
và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp;

Sở Xây dựng ý kiến các nội dung trên, đề nghị Công ty Cổ phần Bất động 
sản HANO-VID triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: TNMT; KHĐT; TC;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTDA- Cổng thông tin Sở;
- Lưu: VP, QLCL.

GIÁM ĐỐC 

Trần Việt Quý
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