ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 650 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ
năng lực, kinh nghiệm thư ̣c hiêṇ dự án Khu đô thị phía Đông Nam,
thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu
tư ngày 17/6/2020; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/9/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000; Quyết
định số 1204/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi
Lăng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000;
Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa
huyện Chi Lăng năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư
(Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
84/BC-SKHĐT ngày 15/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực,
kinh nghiệm thực hiê ̣n dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng như sau:
Nhà đầu tư có hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu: Liên danh
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng và Công ty cổ phần Tập
đoàn BGI.
Lý do: Hồ sơ đăng ký, đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm của Nhà
đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày
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29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư
có sử dụng đất trên địa huyện Chi Lăng năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực,
kinh nghiệm nhà đầu tư (Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ).
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư
nộp hồ sơ trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan. Việc giao
đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật
về đất đai.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện
Chi Lăng, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng và
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và Thủ trưởng cơ quan 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,
Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

CHỦ TỊCH
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