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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
JJc Ip - Tw do - Hinh phüc

S& 5/QE-UBND

Tiê'n Giang, ngày/5tháng 02 näni 2019

QUYET D!NH
Ye vic phê duyt Ho so' mô'i so' tuyên lira ch9n nhà dâu tu'
dir an Throng so 4 và Khu dan cu hai ben thrOng
CHU TCH UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG
Can cir Lu.t T chüc ChInh quyn dja phixang ngày 19/6/2015;
Can cr Lu.t D.0 th.0 s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cr Nghj djnh s 30/201 5/ND-CP ngày 17/3/2015 cüa ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye içra ch9n nhà dâu tu';
Can cir Thông tu s6 16/2016/TT-BKHDT ngày 16/12/2016 cüa B K hoch
và Dau tu hu'ó'ng dan 1p ho so mYi so' tuyen, ho so rnO'i thâu lua chon nhà dâu tu'
thc hin d1,r an dâu tu có sir d11ng dat;
Can ci.'r Quy& djnh s 2666/QD-UBND ngày 21/9/2018 cüa Chü tjch Uy
ban nhan dan tinh Tiên Giang ye vic phê duyt Danh mitc d an mO gi dâu tu'
trên dja bàn tinh Tiên Giang;
Xét Th trInh s 15/TTr-UBND ngày 28/01/2019 cüa Uy ban nhân dan thj xà
Cai Ly ye vic thâm dnh, phê duyt ho so mO'i so tuyên d1r an Du'mg so 4 và Khu
dan cu hai ben du'mg;
Xét Báo cáo thm djnh v h so mO'i so tuyn dr an DuOng s 4 và Khu dan
Cu' hai ben du'O'ng cüa S& Kê hoach và Dâu tu tai Báo cáo so 174/BC-SK.H&DT
ngày3l/01/2019,
QUYET ]MNH:
Diu 1. Phé duyt H so mñ so tuyn içra ch9n nhà d.0 tu dir an DuO'ng s
4 và Khu dan Cu' hai ben du&ng, vâi ni dung sau:
-Phn 1.Thütiicsotuyn
+ Chu'ong I: Chi dn nhà ctu tu.
+ Chu'ong II: Bang dci' 1iu d.0 thu.
+ Chu'ong III: Quy trInh và tiêu Chuân dánh giá h so dir so tuyn.
+ Chuong IV: Biu miu dir so tuyn.
- Phn 2. Mo tà di an.
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- Phii liic. Phu'cing an so b bi thu'ng, giái phórig m.t bang.
(H so' m&i so' tuyê'n dInh kern)
Diu 2. Giao Uy ban nhn dn thi xâ Cai Ly t chirc so tuyn, dánh giá h
so dir so tuyên ding theo quy djnh hin hành, trinh S Kê hoach và Dâu lii' thâm
djnh dê trinh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt két qua so tuyên theo quy
djnh.
Biu 3. Chánh VAn phông Doàn d.i biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan tinE; Giám doe các S&: Ké hoch và Dâu tu', Xây drng, Tài
nguyen vâ Môi tru'ng; Chü tjch Uy ban nhân d thj xâ Cai Ly và các don vj có
lien quan cAn c1r Quyêt djnh thi hành,/. ,
No'i n/ian:
-NhuDiêu3;
CT, PCT Pharn Anh Tuân;
- VP: CVP, PVP N.H,DCrc;
- Lu'u: VT, KTTC (G).
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