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               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:           /QĐ-UBND 
  

Cao Bằng, ngày        tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Dừng triển khai thực hiện dự án phát triển đô thị theo hình thức  

đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

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

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2555 /QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thành phố Cao Bằng đến 

năm 2030; 

Theo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức tại Công văn 

số 168/2020/CV-SĐVĐ ngày 06/7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Tờ trình số 874/TTr-SKHĐT ngày 17 /7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Dừng triển khai thực hiện dự án phát triển đô thị theo hình thức đối 

tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) với các nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Tên dự án dừng triển khai thực hiện: Dự án phát triển đô thị phường 

Sông Bằng (Khu C) - Phần hạ tầng kỹ thuật. 

2. Loại hợp đồng áp dụng cho dự án: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). 

3. Tên đơn vị đã được lựa chọn chuẩn bị dự án: Công ty cổ phần đầu tư 

Sông Đà - Việt Đức. 

4. Bãi bỏ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc phê duyệt đề xuất Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng 

(Khu C) - Phần hạ tầng kỹ thuật. 
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Điều 2. Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức: 

- Dừng triển khai các thủ tục tiếp theo đối với Dự án phát triển đô thị 

phường Sông Bằng (Khu C) - Phần hạ tầng kỹ thuật áp dụng theo hình thức đối 

tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). 

- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, 

lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án phát triển 

đô thị phường Sông Bằng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong trường 

hợp dự án đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 

thành phố Cao Bằng và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư 

Sông Đà - Việt Đức lập hồ sơ đề xuất Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng 

theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng trình tự và thủ tục quy định 

của pháp luật; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư trong trường hợp dự án 

đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định về dự án đầu tư có sử dụng đất. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xem xét, tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh triển khai về các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy trình 

của Luật Đầu tư công đối với các công trình: Cầu trung tâm nối phường Hợp 

Giang với phường Sông Bằng; Đường dọc bờ sông Bằng từ suối Củn về đến cầu 

Hoằng Ngà và đường nối từ Cầu trung tâm đến đường 3/10; Kè bờ sông phía 

phường Sông Bằng, đoạn từ kè suối Củn đến cầu Hoàng Ngà. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 

thành phố Cao Bằng và các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất tại 

Khu vực phát triển đô thị phường Sông Bằng (Khu C - theo Quyết định số 

2555/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Chương 

trình phát triển đô thị Thành phố Cao Bằng đến năm 2030); tham mưu, đề xuất, 

báo cáo UBND tỉnh phương án triển khai đối với những phần diện tích đủ điều 

kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng; Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- CT, Phó CT UBND tỉnh; 

- VPUB: Phó CVP; CV: KT, TH; 

- Lưu: VT, XD (Tr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 

https://chiakhoaphapluat.vn/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu/
https://chiakhoaphapluat.vn/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu/
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2. Chấm dứt hiệu lực pháp lý của Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 

12/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt đề xuất dự 

án phát triển đô thị phường Sông Bằng (khu C) - phần hạ tầng kỹ thuật. 

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức dừng nghiên cứu Dự án 

Phát triển đô thị phường Sông Bằng (Khu C) - Phần Hạ tầng kỹ thuật. 
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