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QUYẾT ĐỊNH 

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

Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng 

 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng 

Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư hướng dâñ 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 Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch 

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

tỉnh năm 2019 (Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng); 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trạm dừng 

nghỉ Hữu Lũng (trên tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn);  

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển Dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng; 

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

số 147/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm 

dừng nghỉ Hữu Lũng với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định 

này. 

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện tiếp các bước tổ 

chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện 

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

Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, 

Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày     /4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

STT Tên dự án 

Tổng chi phí 

thực hiện dự án 

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

đầu tư 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

đầu tư 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

đầu tư 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Trạm dừng nghỉ Hữu 

Lũng 
102.267,637  

Nhà đầu 

tư thu 

xếp 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

(Các nhà đầu 

tư trúng sơ 

tuyển) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Quý II/2021 

Dự án đầu 

tư có sử 

dụng đất 

24 tháng 
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