
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLXD 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định 

thay thế Quyết định số 3201/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh (lần 3) 

Quảng Trị, ngày          tháng 11 năm 2022 

               Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 3716/UBND-CN ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư; Văn bản số 6518/UBND-CN ngày 31/12/2021của UBND tỉnh về việc 
quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị. Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định “Quy định lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (thay thế 
Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh) và lấy ý kiến 
các đơn vị tại Văn bản số 1491/SXD-QLXD ngày 20/8/2021 và Văn bản số 
1331/SXD-QLXD ngày 29/6/2022.     

Hiện nay, dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã 
được quy định cụ thể tại các Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020, 
31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 
Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021, Thông tư số 10/2022/TT-
BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, Sở Xây dựng đã cập 
nhật, điều chỉnh lại nội dung dự thảo. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, 
đơn vị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định “Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và gửi văn bản về Sở 
Xây dựng, địa chỉ: Số 59, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
(đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ hoangthanhhai2@quangtri.gov.vn) trước ngày 
25/11/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh (gửi kèm nội dung dự thảo). 

Đến thời gian trên, nếu Quý cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia xem 
như Quý cơ quan, đơn vị đã thống nhất với nội dung Dự thảo; đề nghị Trung tâm 
tin học tỉnh hỗ trợ đăng tải dự thảo lên trang thông tin điện tử của tỉnh để nhân dân 
được tham gia ý kiến. 

Kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Trung tâm tin học tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLXD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phan Văn Thắng 
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