
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
 

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 s  30/2015/NĐ-C  ngày 17/3/2015 c a Chính ph  quy 

định chi tiết thi hành một s  điều c a Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Th ng tư s  16/2016/TT-   ĐT ngày 16/12/2016 c a  ộ trưởng 

 ộ  ế hoạch và Đầu tư hư ng d n lập h  sơ m i sơ tuy n, h  sơ m i thầu lựa 

chọn Nhà đầu tư thực hi n dự  n đầu tư c  s  d ng đất; 

Căn cứ Quyết định s  2283/QĐ-U ND ngày 22/11/2019 c a U ND tỉnh 

về vi c phê duy t danh m c dự  n đầu tư c  s  d ng đất trên địa bàn tỉnh năm 

2019 ( hu ở m i sinh th i s ng  ỳ Cùng, xã Mai  ha, thành ph  Lạng Sơn);  

Căn cứ Quyết định s  2609/QĐ-U ND ngày 19/12/2019 c a U ND tỉnh 

phê duy t    sơ m i sơ tuy n lựa chọn nhà đầu tư thực hi n dự  n  hu ở m i 

sinh th i s ng  ỳ Cùng, xã Mai  ha, thành ph  Lạng Sơn;  

Xét đề nghị c a Gi m đ c Sở  ế hoạch và Đầu tư tại   o c o thẩm định 

s  160/BC-S  ĐT ngày 27/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu ở m i sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Nhà đầu tư trúng sơ tuyển và được vào danh sách ngắn: Công ty cổ 

phần Tri Việt Hội An; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng 

Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt. 

L  do: H  sơ dự sơ tuyển, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Công 

ty cổ phần Tri Việt Hội An, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Lạng Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt không thấp hơn mức điểm 

yêu cầu tối thiểu quy định tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 

của UBND tỉnh (điểm tối thiểu 60/100 điểm); điểm đánh giá của từng nội dung 

đáp ứng yêu cầu quy định tại M c 2, Chương III, H  sơ m i sơ tuyển được phê 

duyệt tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

(điểm đánh giá của từng nội dung đảm bảo đạt điểm yêu cầu tối thiểu).  
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2. Nhà đầu tư không trúng sơ tuyển và không được vào danh sách ngắn: 

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long và Công ty TNHH 

MTV Thái Sơn ĐL; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư HDE Holdings và Công 

ty cổ phần Đầu tư tòa nhà công nghệ xanh TIG – HDE và Công ty cổ phần Xây 

dựng và Thương mại Duy Nguyên; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

thương mại dịch v  Lạng Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia. Lý do:  

a) H  sơ dự sơ tuyển, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Liên danh 

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long và Công ty TNHH MTV Thái 

Sơn ĐL; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư HDE Holdings và Công ty cổ phần 

Đầu tư tòa nhà công nghệ xanh TIG – HDE và Công ty cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Duy Nguyên không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định 

tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh  Tuy nhiên 

điểm đánh giá của từng nội dung chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại M c 2, 

Chương III, H  sơ m i sơ tuyển được phê duyệt tại Quyết định số 2609/QĐ-

UBND của UBND tỉnh  

b) H  sơ dự sơ tuyển của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

thương mại dịch v  Lạng Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia không 

hợp lệ, không đáp ứng quy định tại CDNĐT 12 1, CDNĐT 12 2, Chương II, H  

sơ m i sơ tuyển được phê duyệt tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 

19/12/2019 của UBND tỉnh  

Điều 2. Giao Sở Xây dựng công khai danh sách ngắn (nhà đầu tư trúng sơ 

tuyển) và thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư đến các Nhà đầu tư 

nộp h  sơ dự sơ tuyển; chủ trì, phối hợp v i cơ quan liên quan lập kế hoạch lựa 

chọn nhà đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trư ng, Chủ tịch UBND thành 

phố Lạng Sơn, Ngư i đại diện theo pháp luật của các Nhà đầu tư tham dự sơ 

tuyển 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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