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Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên 

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

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 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng 

Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư hướng dâñ lâp̣ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lưạ 

choṇ Nhà đầu tư thưc̣ hiêṇ dư ̣án đầu tư có sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 20/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 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; 

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

số 241/BC-SKHĐT ngày 07/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công 

viên nghĩa trang tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, theo nội 

dung như sau: 

- Nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án: Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Quỳnh Giao. 

- Lý do: Hồ sơ của nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ lựa chọn nhà 

đầu tư dự án và có tổng số điểm đạt được cao nhất trong số các nhà đầu tư tham 

gia nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (đạt 78/100 điểm).  

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu 

tư đến các Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; hướng dẫn Công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ Quỳnh Giao hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư 
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và pháp luật khác có liên quan. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Người đại diện theo 

pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quỳnh Giao và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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