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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện  

Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng BT) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã 

Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng BT); 

Theo đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 92/TTr-UBND 

ngày 05/5/2021 về việc điều chỉnh nội dung ủy quyền ký kết hợp đồng với nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, 

huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng BT), 

kèm theo Công văn số 2644/SKHĐT-TĐ ngày 29/4/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia 

(nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng BT) với các nội dung 

như sau: 
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- Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh: Từ “Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn ký 

kết…” thành “Ủy quyền cho UBND thị xã Nghi Sơn ký kết…”. 

- Nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2-QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (V). 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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