
U'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
TINH GIA LA! Dc Ip — Tiy do — Hnli phiic 

S: W- /QD-UBND Gia Lai, ngày e- tháng g nátn 2019 

QUYET D!NII 

V/v phê duyt kt qua liya chQn nhà dãu tu thic hin dtr  an 
Khu dan cir mOi (nàm trong khu hành chInh huyn, kêt hQp khu dan cu thj 

trn flak Boa, huyn flak Doa, link Gia Lai) 

CHU TICH U'c BAN NIIAN DAN TINH 

Can cCr Lust T chrc chInh quyn dja phuang närn 2015; 

Can cfr Lust Du tu näm 2014; 

Can oir Lut Dtu thu näm 2013; 

Can cr Nghj djnh S6 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 cüa ChInh phu quy 
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cCia luát dâu thâu ye 1ra chon nhà dâu tir; 

Can cü Thông flr s6 16/2016/TT-BKHDT ngày 16/12/2016 cQa BôI( hoich 
và Dâu ti.r hi.ràng dn 1p ho sci yêu câu, ho sci mOi thâu lira ch9n nhà dâu tu thirc 
hin dir an dãu tu Co sir diing dat; 

Can ci.r Quy& djnh s6 1004/QD-UBND ngây 01/10/2018 cüa UBND tinh Gia 
Lai ye vic phê duyt danh nwc  dçr an dâu tu' có scr diing dat can 1ira chçn nhà dâu tu 
trên dja bàn tinh Gia Lai; 

Can cr Quy& djnh s6 390/QD-UBND ngày 07/3/2019 cUa Chü tjch UBND 
tinh v vic phê duyt k& qua sci tuyên hra chQn nhà dâu us d,r an Khu dan cu mó'i 
(nãm trong khu hành chmnh huyn, kêt hcip khu dan cur th trân Dak Doa, huyn Dak 
Doa, tinh Gia Lai); 

Can cr Quyt djnh s6 429/QD-UBND ngày 22/3/2019 cUa UBND tinh v 
vic phê duyt kê hoch 1ra chçn nhà dâu tur dr an: Khu dan cu rni (närn trong khu 
hành chinh huyn, k& hqp khu dan cu thj trân Dak Doa, huyn Dak Doa, tinh Gia 
Lai); 

Can cir Quy& djnh s6 483/QD-UBND ngày 18/4/20 19 cUa UBND tinh ye 
vic phê duyt ho s yeu eâu hra chQn nhà dâu tur dir an: Khu dan cur mài (nam trong 
khu hành chInh huyn, kêt hcrp khu dan cur thj trân Dak Doa, huyn Dak Doa, tinh 
Gia Lai); 

Xet báo cáo thrn djnh s6 I'- /BC-SKHDT ngây ,16 /' /20 19 cüa S& IK. 
hoach và Dau tur ye vic thârn djnh kêt qua 1ira ch9n nhà dâu fl.r thrc hin dir an Khu 
dan cur mâi (nrn trong khu hành chInh huyn, két hçip khu dan cu' thj trân Dak Doa, 
huyn Dak Doa, tfnh Gia Lai); 

Theod nghj cüa UBND huyn Dak Doa tti T?r trinh s6 133/TTr-UBND ngy 
25/7/20 19 ye vic phê duyt két qua hra chçn nhà dâu us thrc hin dr an Khu dan cur 



rnài (nm trong khu hành chInh huyn, kt hqp khu dan cu thj trân Dak Doa. huyn 
Dak Doa, tinh Gia Lai), 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt k& qua lira ch9n nhà du ur thrc hien dr an Khu dan ci' 
mâi (närn trong khu hành chinh huyn, két hcip khu dan ci' thj trân Dak Doa, huyn 
Dak Doa, tinh Gia Lai) vth nOi  dung sau: 

1. Ten d an: Khu dan cu mâi (nrn trong khu hành chinh huyn, kêt hqp khu 
dan ci' thj trân Dak Doa, huyn Dak Doa, tinh Gia Lai). 

1.1. Da dim thrc hin dir an: Thj trAn Dak Doa, huyn Dak Doa, tinh Gia 
Lai. 

1.2. Quy mô dAu ru: din tIch thirc hin dr an: 18 ha. 

2. Nha dAu nr trüng thu: Cong ty C phn May - Diem Sài Gôn; Dja chi: 346 
Ben Van Don, Phung 1, Qun 4, thãnh phô Ho ChI Minh. 

3. Loui hçxp dng: l-Iqp dtng thiic hin du tu dir an có slr diing dat. 

4. Th&i gian thirc hin hQp dng: 704 ngày (k tr ngày k hvp  dng). 

5. Tang chi phi thirc hin dir an (khong bao gm chi phi bi thuàng, giãi 
phóng mt bang): 161.716.000.000 dong (Met  train sáu mi.rcyi môt ti', bay tram muâi 
sáu triu dong). 

6. Chi phi bM thrryng, giãi phong mit bang: 2.942.236.000 dng. 

7. Giá trj np ngân sách nhà nuâc: 

- Giá trj nhà du tu d xut np ngân sách nhà ni.ràc (M3): 1.610.000.000 
dOng (Met t' sáu tram muäi triu dông). 

- Tin sir ding dAt, thuê dAt ma nhà dAu nr phái np cho ngân sách nba ni.róc: 
duqc xác djnh vâo thi diem giao dat và di.rçyc cap có thârn quyen phê duyt. 

Diti 2. i6 chirc thirc hen: 

1. UBND huyn Dak Doa có trách nhim trin khai thông báo k& qua bra 
ch9n nhà dâu tu; to chirc dam phán, hoàn t1iin !qp dông theo quy djnh. Dam báo 
thirc hin dir  an dung quy hoch, quân 1 hot dng xây dirng, môi trithng, cánh 
quan trong qua trInh thirc hin dir an. 

2. Các s&: K hoach và Du tir, Tài chInh, Xây drng, Tài nguyen và Môi 
tru&ng, Van hóa, The thao & Du lich, Ti' pháp; Cc trtrâng Ciic  Thuê tinh; Chü tjch 
UBND huyn Dak Doa th?c hin chirc nãng quãn I nhà nuâc dOi v&i d an; giárn 
sat tiCn d thrc Iiin dr an; phôi hp, huàng dn UBND huyn Dak Doa, Cong ty 
Co phân May - Diem Sài Gàn triên khai dir  an dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giáni d6c các sâ: K ho?ch và DAu tu, 
Tài chInh, Xây dirng, Tài nguyen và Môi trueing, Van hóa, The thao & Du llch,  Ti' 



cr CHU TICH 
CHU TICH 

pháp; Cic trtrâng Cic Thus tinh; Chü tjch UBND huyn Dak Doa và Thu tnrâng cãc 
sâr, ban, ngành, dan vj có lien quan chju trách nhirn thi hành quyét djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k./. 

Nol nit ci ii' 
- Nhu diêu 3; 
- Die Chá tjch; các PCT.UBND tinh; 
- Cac PVP.UBND tinh; 
- Luu VT,CNXD,KTI'H. 
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