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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành quy định trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 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 định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2021;  

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-268567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-268567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
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Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; 

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số        /TTr-SXD ngày      tháng      

năm 2022 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình 

dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng 

làm việc; công trình thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương 

mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục 

đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  

- Như điều 2; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, CV; 

- Lưu: VT, CN.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-36-2014-tt-btnmt-phuong-phap-dinh-gia-dat-xay-dung-dieu-chinh-bang-gia-dat-242349.aspx

