CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 07-8-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 1842/Qð - UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung Dự án khu phía Tây cầu Phú Lương,
thành phố Hải Dương vào Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư
của tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2008 - 2015.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26/11/2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð – CP ngày 22/09/2006 Quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT – BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và
ðầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án có sử dụng ñất;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở KH & ðT tại Tờ trình số: 1074/TT – KHðT –
TððT ngày 19/07/2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi ñau ftw của tỉnh Hải Dương
giai ddaonj 2008 – 2015 (ñã ban hành theo Quyết ñịnh số 3512/Qð – UBND ngày
03/10/2008 của UBND tỉnh Hải Dương v/v Ban hành danh mục dự án kêu gọi ñầu tư
của tỉnh Hải Dương giai ñoạn 2008 – 2015) với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên dự án: Dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu phía Tây Cầu Phú
Lương, thành phố Hải Dương
2. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương
3. Diện tích ñất sử dụng: tổng diện tích ñất theo quy hoạch là 19,6253 ha
4. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương là bên mời thầu có tổ chức thực
hiện lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án theo ñúng quy ñịnh tại Thông tư số
03/2009/TT – BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư Hướng dẫn lựa chọn
nhà ñầu tư thực hiện có sử dụng ñất.

