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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  749/QĐ-UBND An Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:  

Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp 
 

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 số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 200/BC-SKHĐT.ĐT ngày 02 tháng 4 năm 
2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 19 tháng 
03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung 
tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp, với các nội dung như sau: 

I. Khái quát về dự án đầu tư: 

1. Tên dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp. 

2. Địa điểm đầu tư: Khu đất Trung tâm văn hóa thành phố Long Xuyên. 

3. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. 

4. Diện tích đất sử dụng cho dự án: 1,63 ha. 

5. Tổng mức đầu tư: 1.041.536.600.000 đồng (Một nghìn không trăm 
bốn mươi mốt tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng). 
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6. Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái địch cư: Khu đất 
do Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên quản lý, không phải lập phương án 
về bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

II. Nội dung hồ sơ mời thầu: 

Nội dung hồ sơ mời thầu bao gồm: 

Phần I. Thủ tục thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Phần II. Báo cáo tóm tắt dự án 

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án 

Điều 2. Bên mời thầu phải tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội 
dung Điều 1 của Quyết định này; đồng thời phải thực hiện hoàn chỉnh nội dung 
hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các ý kiến thẩm định nêu tại điểm b 
Khoản 2 Mục II của Báo cáo thẩm định số 200/BC-SKHĐT.ĐT ngày 02 tháng 4 
năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi thông báo, phát hành hồ sơ mời 
thầu và đảm bảo tuân thủ thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đấu 
thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và 
các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 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 cơ quan ban, 
ngành có liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT, các PCT; 
- Sở: KH&ĐT, XD, TC, TN&MT; 
- Kho bạc NN tỉnh AG; 
- UBND TP. Long Xuyên; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN; 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Lê Văn Nưng 
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