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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư dự án Công viên nghĩa trang 

tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

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 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 

324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai 

thi hành Luật Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số     

12/TTr-SKHĐT ngày 08/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư dự án Công viên nghĩa trang 

tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc với các nội dung chủ yếu như 

sau: 

CHƯƠNG I: Chỉ dẫn đối với nhà đầu tư. 

CHƯƠNG II: Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đăng ký. 

CHƯƠNG III: Biểu mẫu đăng ký thực hiện dự án. 

(Có hồ sơ chi tiết kèm theo) 

 

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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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức thông báo, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký của nhà đầu 

tư, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

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

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công 

nghệ, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, thủ trưởng các 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, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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