ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1209 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư
trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ 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 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về
danh mục các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh;
Theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tại công văn số
2719/UBND-TCKH ngày 23/9/2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số
1975/SKHĐT-XTĐT ngày 26/8/2020; số 1549/SKHĐT-XTĐT ngày 09/7/2020;
Tờ trình số 179/TTr-SKHĐT ngày 15/10/2020),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà
đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cụ thể:
Stt

Dự án

Quy mô dự
kiến

Tổng mức đầu
tư dự kiến
(Tỷ đồng)

Diện tích:
353.854 m2

1.802

Phường Hoa Lư,
thành phố Pleiku

Diện tích:
348.009,06 m2

553

Phường Phù Đổng
và Phường Hoa Lư,
thành phố Pleiku

Diện tích:
497.586,3 m2

1,162

Địa điểm

Khu dân cư hai bên đường
Phường Tây Sơn,
01 Lý Tự Trọng (nối dài) và
thành phố Pleiku
vùng phụ cận
Khu đô thị sinh thái khu
02 vực miệng núi lửa âm
làng Ốp
Suối Hội Phú (đoạn 3) đọan
03 từ khu đô thị Hoa Lư–Phù
Đổng đến cầu Ia Sol

(có 3 phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và
UBND thành phố Pleiku:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh mục dự án có sử dụng đất và thông
báo mời quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời gian quy
định và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đánh giá sơ bộ năng
lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, trình
UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Pleiku theo chức năng,
nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực
hiện các bước thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa
– Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
Chủ tịch UBND thành phố Pleiku và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH
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