
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm  

và mạng lưới đường ống cấp nước 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

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

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

 Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn 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; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 314/TTr-KHĐT 

ngày 28 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm 

và mạng lưới đường ống cấp nước, như sau: 

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án thêm 30 ngày kể từ ngày Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đăng tải gia hạn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng 

ký thực hiện dự án. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải gia hạn thời gian 

đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức 

triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô và thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP4. 
     Nt_VP4_10.01.qđk 

 

 

 

  

 

Nguyễn Cao Sơn 
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