
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S& R3 /QD-UBND Gia Lai, ngày O  tháng? näm 2019 

QUYET D!NH 

V/v Phê duyt k hoach liia  chyn nhà du tw dtr  an: Trng, ch bin xut khãu rau cii 
qua frng dijng cong ngh cao 

CHU T!CH  U BAN NIIAN DAN T!NH 

Can cir Luat T chrc chInh quyn dja phucing nam 2015; 

Can ccr Luat DAu tu näm 2014; 

Can cr Lust Du ti.r s 67/2014/QH13; 

Can cur Lust Du thu s 43/2013/QH13; 

Can cur Nghj djnh s6 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 ciia ChInh phii quy djnh chi 
tiêt thi hành môt so diêu ciia 1ut dâu thâu ye hra chçn nhà dãu tu; 

Can cur quyêt djnh so 111 1/QD-UBND ngày 15/12/2017 ciia UBND tinh Gia Lai v 
vic phê duyt danh milc dir an dâu tur CO sur diing dat can 1ixa chQn nhà dâu tu trên dja bàn 
thành phô Pleiku tinh Gia Lai; 

Can cur Quyt djnh s6 586/QD-UBND ngày 27/5/20 19 ciia UBND tinh Gia Lai v 
vic phê duyt kêt qua so tuyen 1?a  ch9n nhà dâu ti.r d1r an: Trong, chê biên xuât khâu rau cii 
qua lrng diing cong ngh cao; 

Theo d& nghj ciia UBND thành pM Pleiku tai Th trInh s 244/TTr-UBND ngày 
19/7/20 19 ye vic phê duyt kê houch hra ch9n nhà dâu tu và dê nghj ciia Si Kê houch và 
Dâu tu.r ti T?i trInh so .4  /TTr-SKHDT ngày ? / 7—/20 19 ye vic phê duyt kê hoach lira 
ch9n nhà dâu tr d an Trong, ché biên xuât khâu rau cii qua iing diing cong ngh cao, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt k hoch 1ira ch9n nhà dAu tr dij an Trng, ch bin xut khu rau 
cii qua iing ding cong ngh cao vâi ni dung nh&ng ni dung nhi.r sail: 

1. Ten dir an: Trng, ch bin xut khu rau cii qua irng ding cong ngh cao. 

2. So bO tng chi phi thurc hin dir an: 100 t' dng. So b chi phi Mi thu'ong, h trçr 

giãi phong mt bang: 10,7 t dng. 

3. NgMn vn: Nhà du tir chi trã toàn b kinh phi thiic hin dr an (Tng rnurc dâu ti.r 
di.r an, dâ bao gm chi phi lija ch9n nhà du tu). 

4. HInh thiic và phi.rong thurc 1ira chQn nhà dâu ti.r: 

- HInh thurc lira ch9n nhà du tux: Chi djnh thAu trong nirâc. 

- Phirong thurc lira ch9n nhà du tir: Mt giai dotn mt tii M so. 

5. Thôi gian bt du t churc hra chQn nhà du tr: Qu 4 näm 2019. 

u'c' BAN NHAN DAN 
Tf NH GIA LAI 



6. Loi hqp dng: Hçp dng dir an du tu có sCr diving dat. 

7. Th?i gian thc hin hçp dng: nàrn 2020-2021 (th&i gian thrc hin hqp dng tInh 
tr thOi dim hqp dng có hiu lçrc dn thñ diin các ben hoàn thành nghia vi theo quy djnh 
trong hçip dng). 

Diu 2. UBND thãnh ph6 Pleiku chju trách nhirn t chirc hra ch9n nhà dâu tu dir an 
dam bão tuân thu các quy djnh hin hành. 

Diu 3. Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các sô: K ho?ch và D&u tu, Tài 
chInh, Xây ding, Tài nguyen va Môi trir&ng; Chü tjch UBND thành phô Pleiku vã ThU 
tru&ng các sO, ban, ngành, dan vj cO lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu lrc thi hãnh k tir ngày k2 / 

Noi 
-Nhtrdiu3; 
- D/c Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các PVP UT3ND tinh; 
- Liru VT,CNXD,K1TH. 

 

Nguyn Dtk Hoàng 


		2019-08-05T15:56:52+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




