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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
Số:2840/UBND-KTN
V/v thống nhất kế hoạch lựa
chọn chủ đầu tư dự án nhà ở
xã hội xã Hòa Phú, huyện
Long Hồ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 09 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng
Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư
dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1318/TTr-SXD
ngày 22 tháng 7 năm 2016 xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án
nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xã Hòa
Phú, huyện Long Hồ với các nội dung cơ bản như sau:
- Tên dự án: Dự án nhà ở xã hội xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.
- Địa điểm xây dựng: Vị trí xây dựng nằm trong khu tái định cư Khu công
nghiệp Hòa Phú thuộc địa bàn xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
- Quy mô: Xây dựng chung cư, phục vụ khoảng 4.070 người (chỉ tiêu
10m /người) theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 2443/QĐUBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh.
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- Diện tích đất xây dựng theo quy hoạch: 1,356ha, hiện trạng đất đã được
giải phóng mặt bằng và đã được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật
thiết yếu.
- Về hình thức và phương thức lựa chọn chủ đầu tư, điều kiện làm chủ đầu
tư dự án, thời gian tổ chức lựa chọn chủ đầu tư: Thực hiện theo quy định tại
Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng triển khai thực hiện các bước tiếp theo
đúng quy định của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định khác có liên quan./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- CVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng KTN (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 5.05.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Lê Quang Trung
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