
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa huyện 

Đình Lập năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư  

(Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) 

 

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 Đầu tư ngày 26/11/2014 và 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 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28 tháng 02 năm 2020 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 1885/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; 

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

419/BC-SKHĐT ngày 09/10/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu 

tư như phụ lục 1, 2 chi tiết kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh năm 2020 (bao gồm cả yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm 

của nhà đầu tư) sau khi được phê duyệt để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại 

khoản 4 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx
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trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cổng thông; có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà 

đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

2. UBND huyện Đình Lập tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể từng loại đất, đăng ký bổ sung 

danh mục dự án thu hồi đất và lập phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng 

mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu lựa chọn nhà đầu tư. 

3. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện 

Đình Lập theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin để tổ chức thực 

hiện lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đồng thời thực hiện những 

nội dung công việc thuộc thẩm quyền. 

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

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

Đình Lập 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, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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Phụ lục 1: Danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên dự án  

Tổng mức  

đầu tư 

(đồng) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Diện 

tích khu 

đất (ha)  

Hiện trạng  

khu đất 

Chức năng sử dụng 

đất, các chỉ tiêu quy 

hoạch được phê 

duyệt  

Phương án 

tổng thể về 

bồi thường, 

hỗ trợ và tái 

định cư 

Cơ quan 

thực 

hiện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Khu đô thị 

phía Đông thị 

trấn Đình 

Lập, huyện 

Đình Lập, 

tỉnh Lạng 

Sơn. 

254.658.450.000 

 

Thị trấn 

Đình Lập, 

huyện Đình 

Lập 

14,79 

Hiện trạng khu đất 

là đất nông nghiệp 

trồng cây ngắn 

ngày, không có dân 

cư nên thuận lợi 

cho công tác bồi 

thường giải phóng 

mặt bằng. 

Căn cứ Quyết định  

số 2792/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2019 của 

UBND  huyện Đình 

Lập về việc phê duyệt 

đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu đô 

thị phía Đông thị trấn 

Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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