
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 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 Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề xuất dự án Xử lý chất thải rắn 
thành phố Châu Đốc; 

Căn cứ Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc; 

Căn cứ Công văn số 269/UBND-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố dự án Xử lý chất thải rắn thành phố 
Châu Đốc; 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển 
dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc; 

Căn cứ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự 
án đầu tư xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc; 

Xét Báo cáo thẩm định số 111/BC-SKHĐT.ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2019 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 498/TTr-SXD ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1805/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế 
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hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn 
thành phố Châu Đốc như sau: 

“Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 03 đến tháng 07 
năm 2019”. 

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1805/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn 
thành phố Châu Đốc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT và PCT Lê Văn Nưng; 
- Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT; 
- Kho bạc NN tỉnh An Giang; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTN; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Lê Văn Nưng 
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