
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-QLN Đà Nẵng, ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v điều chỉnh Phụ lục kèm theo 
Công văn số 8296/SXD-QLN ngày 
25/10/2019 (đợt 1) và Công văn số 
7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 

(đợt 4) của Sở Xây dựng 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 454/CV-MĐ ngày 21/12/2022 đề nghị 
điều chỉnh Phụ lục kèm theo Công văn số 7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 (đợt 
4) và  Công văn số 455/CV-MĐ ngày 21/12/2022 đề nghị điều chỉnh Phụ lục kèm 
theo Công văn số 8296/SXD-QLN ngày 25/10/2019 (đợt 1) của Công ty TNHH 
Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông, cụ thể:  

Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng có Công văn số 8296/SXD-QLN về việc 
thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn 
hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung đủ điều kiện được bán (đợt 1), trong đó thông 
báo chủ đầu tư đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai căn CH13, tầng 
33 tại dự án cho ông Nguyễn Ngọc Hỷ và bà Lê Thị Giang. Với lý do tài chính 
không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên ông Hỷ và bà Giang xin thanh 
lý hợp đồng mua bán với Công ty.  

Ngày 19/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 7419/SXD-QLN về việc thông 
báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp 
Duyên hải Miền Trung đủ điều kiện được bán (đợt 4), trong đó thông báo chủ đầu tư 
đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai căn CH14, tầng 13 tại dự án cho 
ông Nguyễn Khánh Toàn. Với lý do tài chính không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán nên ông Toàn xin thanh lý hợp đồng mua bán với Công ty.  

Sau khi thanh lý hợp đồng với 02 trường hợp trên; Công ty, 02 khách hàng 
mới và ngân hàng ký Biên bản xác nhận về việc: (1) Khách hàng đồng ý mua căn hộ 
tại dự án mà không yêu cầu chủ đầu tư phải giải chấp tài sản là quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đến khi khách hàng nhận 
bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư; (2) Ngân hàng đồng ý cho chủ đầu tư được bán căn 
hộ tại dự án mà không phải giải chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất hình thành trong tương lai.  

Để có đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Công ty đề 
nghị Sở Xây dựng: 

- Điều chỉnh Phụ lục kèm Công văn số 8296/SXD-QLN ngày 25/10/2019 của 
Sở Xây dựng, thay đổi tên ông Nguyễn Ngọc Hỷ và bà Lê Thị Giang sang ông Trần 
Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Tuyền;  

- Điều chỉnh Phụ lục kèm Công văn số 7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 của 
Sở Xây dựng, thay đổi tên ông Trần Khánh Toàn sang ông Dương Đức Chỉnh và bà 
Nguyễn Thị Lan.  
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Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh Phụ lục kèm theo Công văn số 8296/SXD-QLN 
ngày 25/10/2019 và Công văn số 7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 của Sở Xây 
dựng như sau: 

TT 
MÃ  

CĂN HỘ 
CHI TIẾT 
CĂN HỘ 

TÊN  
KHÁCH HÀNG 

SỐ BBXN 
NGÀY 

KÝ BBXN 

I Công văn số 8296/SXD-QLN ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng (đợt 1) 
 Trước điều chỉnh 

41 PSRCH3310 
Căn 

CH10 
Tầng 33 

Nguyễn Ngọc Hỷ - 
Lê Thị Giang 

43/BBXN-MD 21/10/2019 

 Sau khi điều chỉnh 

41 CH3313 
Căn 

CH13 
Tầng 33 

Trần Văn Tiến - 
Nguyễn Thị Tuyền 

3313/2022/BBX
N/MĐ-AGR 

21/10/2022 

II Công văn số 7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 của Sở Xây dựng (đợt 4) 
 Trước điều chỉnh 

1 PSRCH1314 
Căn 

CH14 
Tầng 13 

Trần Khánh Toàn 
20/BBXN-MĐ-
AGR 

21/9/2020 

 Sau khi điều chỉnh 

1 CH1314 
Căn 

CH14 
Tầng 13 

Dương Đức Chỉnh - 
Nguyễn Thị Lan 

1314/2022/BBX
N/MĐ-AGR 

04/4/2022 

2. Các nội dung khác tại Công văn số 8296/SXD-QLN ngày 25/10/2019 
(đợt 1) và Công văn số 7419/SXD-QLN ngày 19/10/2020 (đợt 4) của Sở Xây 
dựng không trái với nội dung văn bản này còn hiệu lực thực hiện. 

3. Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông (chủ 
đầu tư) lưu ý một số nội dung sau: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin và hồ sơ gửi kèm văn 
bản đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán.  

- Thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu làm cơ sở ký hợp đồng bán nhà ở hình 
thành trong tương lai theo quy định của pháp luật. Trước khi bán nhà ở hình thành 
trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực 
hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư 
không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. 

- Lập một tài khoản để nhận, quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy 
định tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; sau khi mở tài 
khoản, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng biết về tên tài khoản, 
số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền. 

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất 
đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường (lưu ý thực hiện hướng dẫn của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại Công văn số 430/STNMT-CCMT ngày 10/02/2022), 
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phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan khác; thực hiện việc 
huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và 
kinh doanh bất động sản; đồng thời thực hiện đúng nội dung cam kết của chủ đầu 
tư tại Công văn số 563/CV-MĐ ngày 01/10/2019 và Công văn số 570/CV-MĐ 
ngày 11/10/2019; chịu hoàn toàn trách nhiệm trường hợp để xảy ra sai phạm. 

- Chỉ đưa công trình vào khai thác, sử dụng sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết 
quả nghiệm thu theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy 
định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính 
phủ đảm bảo nội dung, thời gian gửi về Sở Xây dựng để cập nhật, tổng hợp, theo 
dõi và quản lý theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền 
cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 
phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền 2012. 

Sở Xây dựng thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại 
Minh Đông biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục thuế thành phố; 
- UBND quận Sơn Trà; 
- Văn phòng ĐKĐĐ thành phố; 
- NH NN&PTNT VN-Chi nhánh ĐN; 
- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLN (U).                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Văn Hoàng 
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