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Thai Nguyen, ngày ' tháng 6 nám 2020
QUYET DINH

V vic chm dfrt hott dIng cüa dr an Cãi to, nãng cp mt s throng, ph
chInh (thrrng Minh Cãu, thrOng Ga Thai Nguyen) thãnh phô Thai Nguyen
theo hInh thfrc dôi tác cong tir PPP) - Hqp dông BT và thu hôi các
Quyêt dlnh cüa UBND tinh Thai Nguyen
UY BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can c Lut T chz'c chInh quyn djaphu'ong nám 2015;
Can cz' các Lut: Dá'u tu' nàm 2014, Xáy dyng nàm 2014, Doanh nghip
nàm 2014, Da't dcii nám 2013,
Can cz' Nghj djnh so' 63/2018/ND-CT ngày 04/5/2018 c2a C'hInh phz ve
dá'u tu' theo hInh th&c di tác cOng tu',
Can cz' Quye't djnh s 3216/QD- UBND ngày 20/10/2017 cia UBND tinh
Thai Nguyen ban hành hu'O'ng dan trInh tt, thi tyc thu hO'i Giá'y chi'ng nhgn dd'u
tu', Gid'y chth'zg nhn dàng kj dá'u tzt, hiy bó quyé't djnh chi, tru'cmg dá'u tu, van
bàn ch4o thu2n chi tru'olig, ch4v thu2n dja dié'm và chá'm dzt hogt d5ng c4 an
dO'i vói dzc an du tu th dyng vn ngoài ngdn sách thy'c hin ngoài khu cOng
nghip trên dia bàn tinh Thai Nguyen;
Xét d nghj cia Giám dO'c So' KI hogch và Du tu' tgi To' trInh s
1356/TTr-SKIIDT ngày 15/6/2020.
QUYET DJNH:
Diu 1. Chm dü't hoat dng dir an Cãi tao, nâng cp mt s du'Ong, pM
chInh (thrOng Minh Cu, thrOng Ga Thai Nguyen) thành phô Thai Nguyen theo
hInh thCrc d& tác cong tu (PPP) - Hçip dng BT và thu Mi các Quy& djnh s
1532/QD-UBND ngày 05/6/2018, Quyt djnh s 469/QD-UBND ngày 19/02/2019
và Quy& cljnh s 4340/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND tinh Thai Nguyen.
Lj do. Nhà du tu quy& djnli thrng khOng thrc hin di.r an theo Van bàn s
09/CV-DPQ ngày 25/3/2020 (thuc trzthi'ig hcip bj chá'm d hoQt dng theo quy
dinh tai die2m a, khoOn 1, Diu 48 Luát Dáu tu' 2014).
Diu 2. To chñc thirc hiên
1. Yêu cu Cong ty TNHH f)âu tr thuo'ng mi và djch vii E)i Phi Qu,2 tp hçip
các M scy, chimg tr lien quan dn dir an bàn giao cho UBND thành pM Thai Nguyen.
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2. Giao S K hoach và Du tu chü trI, phi hçp vói các Sâ, ngành, don vj
có lien quan và Cong ty TNIHH Du tu thrnmg mai và dch vi1 Dai Phü Qu thrc
hin các thu tiic chrn dirt hot dng dir an theo quy djnh.
3. Giao Si Xây dimg, S Tâi nguyen và Môi tru&ng, S Tài chInh,
Cuc Thus tinh, UBND thành ph Thai Nguyen và các don vj lien quan thu hi,
hüy bO hoc tham muu, d xut UBND tinh thu hi, chm dirt hiu hrc pháp 1ut
các vn ban lien quan dn dir an theo chirc näng, nhim vi duqc phân cong (nlu
có); phi hçp v&i các Sâ, ngành d giâi quy& các vn d lien quan theo quy djnh
tai Quyt djnh s 3216/QD-UIBND ngày 20/10/2017 cüa UBND tinh.
4. Giao UBND thànli ph Thai Nguyen tip nhn và trin kbai thçrc hin
d11 an bng ngun vn thuc ngân sách ci1a thành ph và thanh toán cho nhà du
tu cac khoán chi phi h9p l hp l theo quy dnh.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Thu trlxng các don vj: K hoch
và Du tu, Tài chInh, Xây drng, Tài nguyen và Môi trung, Cic Thu tinh;
Chu tjch TJBND thành phô Thai Nguyen, Cong ty TN}ll-1 Du tu thuong mai
và djch vçi Dti Phi Qu và các don v lien quan chu trách nhim thi hành
Quyt djnh nay.
Quy& dnh có hiu 1irc k tir ngày k./. z/
Ncri nhân:

TM. U

-NhuDiêu3;
- Chü tjch và các PCT UBND tinh;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Luu: VT, KT, QHXD, CNN, TH2b.
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