
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư  

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở thuộc khu  

tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là  

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Đất đai số 45/2013/QH13; 

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Luật Kinh doanh bất động sản số 

66/2014/QH13; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 

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

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều  của 

Luật Đất đai; số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 

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

số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư; số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 16/2016/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; số 06/2020/TT-BKHĐT 

ngày 18/9/2020 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 các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5438/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn 

nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 1077/QĐ-UBND ngày 

27/3/2020 về việc phê duyệt HSMST lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

có sử dụng đất Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 2471/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 về việc 

phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; số 2868/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc phê 
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duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu 

nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia 

(nay là phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn); Văn bản số 13571/UBND-CN 

ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh về việc khu vực được chuyển quyền sử dụng đất 

cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã 

Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7457/SKHĐT-

TĐ ngày 11/10/2021 Báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở thuộc khu tái 

định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Nguyên 

Bình, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Tờ trình số 220/TTr-UBND 

ngày 26/8/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn (kèm theo hồ sơ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt “Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã 

Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn)” 

đính kèm Văn bản số 7457/SKHĐT-TĐ ngày 11/10/2021 nêu trên của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xuất bản Hồ sơ yêu cầu nêu trên cho 

UBND thị xã Nghi Sơn (Bên mời thầu) để triển khai thực hiện các bước công 

việc theo quy định. 

2. UBND thị xã Nghi Sơn (Bên mời thầu) tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; 

Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.(Mld133) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
Mai Xuân Liêm  
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