
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 12 năm 2022 

V/v 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 13) 

 

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

Sở Xây dựng nhận được hồ sơ đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong 
tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp 
Duyên hải Miền Trung (đợt 13), kèm theo: 

- Công văn số 453/CV - MĐ ngày 21/12/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ 
Du lịch và Thương mại Minh Đông về việc đề nghị thông báo nhà ở hình thành 
trong tương lai đủ điều kiện bán tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp 
Duyên hải Miền Trung (đợt 13); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 579249 và BE 579250 do 
UBND quận Sơn Trà cấp ngày 05/5/2011; 

- Công văn số 5745/UBND-SXD ngày 28/7/2017 của UBND thành phố về 
việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Công văn số 5746/UBND-SXD ngày 28/7/2017 
của UBND thành phố về việc công nhận chủ đầu tư; Công văn số 6206/UBND-
SXD ngày 16/9/2019 của UBND thành phố về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Tổ 
hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); Quyết 
định số 304/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 
điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Tổ hợp khách 
sạn và căn hộ cao cấp Duyên Hải Miền Trung (Central Coast); 

- Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Tổ 
hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); 

- Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); 

- Công văn số 718/HĐXD-QLDA ngày 08/11/2018 của Bộ Xây dựng về 
việc thông báo kết quả thẩm định TKCS điều chỉnh của dự án Tổ hợp khách sạn 
và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); 

- Công văn số 208/HĐXD-QLTK ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng về việc 
thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 587/TD-
PCCC-P4 do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an cấp ngày 03/4/2019; 

- Quyết định số 06/QĐ-GĐ ngày 25/10/2018, Quyết định số 458A/QĐ-
UBND ngày 22/12/2022 của Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương 
mại Minh Đông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ 
cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); Quyết định số 10/QĐ-GĐ ngày 
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12/4/2019 của Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh 
Đông về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ 
cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast); 

- Giấy phép xây dựng số: 1258/GPXD ngày 01/6/2017, 170/GPXD ngày 
24/4/2019 do Sở Xây dựng cấp; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng giữa chủ đầu tư, ban quản lý 
dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công; 

- Công văn số 563/CV-MĐ ngày 01/10/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Du 
lịch và Thương mại Minh Đông về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh 
liên quan đến đất dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung; 

- Công văn số 570/CV-MĐ ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ 
Du lịch và Thương mại Minh Đông về việc bán nhà ở hình thành tại dự án Tổ hợp 
khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên Hải Miền Trung; 

- 20 Biên bản xác nhận giữa khách hàng, chủ đầu tư và ngân hàng 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. 

Căn cứ Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Công văn số 6771/UBND-SXD 
ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố, Công văn số 3443/STNMT-
CCQLĐĐ ngày 09/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 
7997/SXD-QLN ngày 15/10/2019 và Công văn 3154/SXD-QLN ngày 10/5/2021 
của Sở Xây dựng và hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

- 20 (hai mươi) căn hộ chung cư hình thành trong tương lai tại dự án Tổ 
hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast) đủ điều 
kiện được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 
2014 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ (đính kèm Phụ lục). 

- Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông: 
+ 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. 
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+ 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), 
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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