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Số: 735 /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24

tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy bỏ các quyết định liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn
nhà đầu tƣ thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng Khu dân cƣ tại trụ sở cũ
của UBND thành phố Hải Dƣơng, số 2 phố Đồng Xuân,
phƣờng Trần Phú, thành phố Hải Dƣơng
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
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;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 396/TTr-SKHĐT
ngày 18 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ các quyết định liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại trụ sở cũ của UBND
thành phố Hải Dương, số 2 phố Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải
Dương, cụ thể như sau:
1. Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa
chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
2. Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chủ
tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc quyết định áp dụng sơ tuyển trong nước và
phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:
Khu dân cư tại trụ sở UBND thành phố Hải Dương cũ, số 2 phố Đồng Xuân,
phường Trần Phú, thành phố Hải Dương;
3. Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực
hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại trụ sở cũ của UBND thành phố Hải
Dương, số 02 phố Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương;
4. Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án:

Đầu tư xây dựng Khu dân cư tại trụ sở UBND thành phố cũ, số 02 phố Đồng
Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương;
5. Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu
tư và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây
dựng Khu dân cư tại trụ sở cũ của UBND thành phố Hải Dương, số 02 phố
Đồng Xuân, phường Trần Phú.
Điều 2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm thông báo đến các
cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại trụ sở cũ của UBND thành phố Hải
Dương, số 02 phố Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương biết và
thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan; chủ động liên hệ với Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh trong việc
đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây
dựng Khu dân cư tại trụ sở cũ của UBND thành phố Hải Dương, số 02 phố
Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương theo đúng quy định của
pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành
phố Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (đ/c Hơn);
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin;
- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (18b).
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