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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án  

Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 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; 

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 2157/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch 

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

năm 2019 (Khu hành chính – đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn); 

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch  

UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thưc̣ hiêṇ dự án Khu 

hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thưc̣ hiêṇ dự án Khu hành chính - đô 

thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

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

số 26/BC-SKHĐT ngày 22/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý I/2021 đến Quý 

IV/2021. 
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- Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. 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 

Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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