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S:5t9-O/QD-UBND N/nh BInh, ngày OC tháng 5 nàm 2019 

QUYET DINH 

V/v Danh miic diy an dãu tir Co sü' diing dat 
d du thiu liya chçn nhà dâu tu' nãm 2019. 

UY BAN NBAN DAN T!NH NINH BINH 

Cn cir Lut T chüc chInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015; 

CAn cir Lut Du thu ngày 26/11/20 13; Lut Xây drng ngày 18/6/20 14; Lut Dat 
dai ngày 29/11/2013; 

Thirc hin Thông báo s 149 1-IB/TU ngày 26/4/20 19 cüa Tinh üy Ninh Blnh; 

Xét d nghi cüa Giám dc S& K hoach  và fMu tu' tai  vAn bàn s 1 92/fl r-KHDT 
ngây 19/4/2019, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phé duyt Danh mlic d an du tu có sir diing dat d dâu thu lra ch9n 
nhà dâu tu näm 2019, vâi nii dung nhu sau: 

1.1. Ten dr án. Du tu xây drng chci k& hçp trung tam thucmg mai  phumg 
Dông Thành, thành phô Ninh BInh. 

1.2. Diên tIch khu dá't: 3.885m2. 

1.3. Chi'c näng th dyng dd't. Xây dimg chq k& hcp trung tarn thuong mai 
theo quy hoach dugc duyt. 

1.4. Myc tiêu ddu tu'. Xây dirng chq kt hçrp trung tarn thi.rnng mai  theo 
hung hin dai dat tiêu chuân theo quy djnh hin hành, vi mô hInh to chü'c quân 
1 thông nhât, hiu qua, dam bão an ninh trt tsr, PCCC, v sinh rnOi tri.thng. 

1.5. Các chi tiêu quy hoçzch du'crc duyçt 

- CAn cü Quyt djnh s 1099/QD-UBND ngày 29/8/2018 cüa UBNID tinh phê 
duyt Quy hoach  phát triên mng luth chq trên dja bàn tinh Ninh BInh den nAm 
2025, djnh huó'ng den nAm 2030: Chci Dông Thành duçc quy hoach  là chci hang 3. 

- CAn cir Quyt djnh s 577/QD-UBNID ngày 14/4/2017 cüa UBND tinE phê 
duyt quy hoach  phân khu Khu do thj hin hUu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoach 
chung do thj Ninh BInh den nAm 2030, tam nhIn den närn 2050 vOl các tiêu chI ye 
xây dirng nhu sau: 

+ Mt d xây dirng ti da: 65%; 

+ Tng cao tôi da 15 tang. 
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- Can ci'r Quy& djnh s 25/20161QD-UBNID ngày 04/10/20 16 cUa UBND tinh 
ban hành quy chê quãn 1 quy hoch kiên trtc do thj Ninh BIhh, tinh Ninh BInh ye 
chi gii xây dirng và khoãng lüi. 

- Phü hçip vol Diu chinh quy hoch si:r dçing dt dn näm 2020 cüa thành ph 
Ninh Binh dugc UBNID tinh phê duyt ti Quyêt djnh so 1036/QD-UBND ngày 
14/8/20 18. 

1.6. Hin trgng khu da't. D.t chç. 

1.7. Hinh thik hca chQn chü ddu tir. Du thu liia chçn nhà du tir di vOi dir 
an có si:r ding dat. 

Ben mOi th.u: UBND thành pM Ninh BInh. 

Diu 2. Giárn dc SO K hoch và Dâu tu có trách nhirn t chi'rc cong M 
Danh rnc dir an drau tu có sir diing dat dê dâu thâu lira ch9n nhà dâu tu närn 2019, 
triên khai theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu li,rc thi hành k tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám déc các SO: K hoch vâ Du 
tu, Cong thu'cTng, Xây dimg, Tài chInh, Tài nguyen và Môi truOng; Chü tjch 
UBND các huyn, thành phô; ThU truOng các ngành có lien quan; chu trách nhim 
thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu Diêu 4; KT. CHU TICH 
- Lành do UBND tinh; PHO CHU TICH 
- Luu VT, VP4,3,5. 
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