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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện  

dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh năm 2019 (Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng); 

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; 

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch  

UBND tỉnh về việc phê duyệt  ết qu  sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 53/BC-SKHĐT ngày 21/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt  ế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân 

cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Tên dự án: Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, gi i phóng mặt 

bằng: 138.016 triệu đồng (Trong đó: Chi phí bồi thường, giải phóng mặt, hỗ trợ, 

tái định cư: 63.200,6 triệu đồng). 

3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ định nhà đầu tư.  

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.  

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý I/2020 đến Quý 

II/2020. 
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5. Loại hợp đồng: Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng. 

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện 

Hữu Lũng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN.(HVTr)  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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