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U BAN NHAN DAN
TINH CIA LAI
s3O

/QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHIIJ NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phác
Gia Lal, ngày/ tháng 8 nám 2019

QUYET D!NH
B6 sung daub muc dir an kêu gçi du ttr
cüa tinh Cia Lai giai don 2019 - 2021
U' BAN NHAN DAN T!NH
Can cr Lut To chüc chInh quyên dja phxong nàm 2015;
Can cü Luât DAu Ur näm 2014;
Can cr Nghj djnh s6 1 18/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh ph v
vic quy djnh clii tiêt và hithng dan thi hành Lust Dâu tix näm 2014;
Can dr Nghj dnli s 30/20 1 5/ND-CP ngày 17/3/2015 cüa ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye lira chQn nhà dâu Ui;
Can cir Nghj djnh s 43/20141ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phCt v
vic quy cljnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai;
Can cir Quy& djnh s 03/QD-TTg ngày 14/01/2014 cüa Thu Uthng ChInh
phü ye vic ban hành Quy chê quán 1 nhà nuâc dOi vài hot dng xuc tiên dâu
Ui;
Can cir Quy& djnh s 1095/QD-BTC ngày 26/6/2019 cüa B Tài chInh v
vic chuyên giao nhà, dat ye dja phuong quán 1, xr 1;
Can ct'r cOng van s 3808/EVN-KH ngày 22/7/20 19 cta Tp doàn din hrc
Vit Nam ye phuong an sap xêp la, xir 1 nhà, dat cüa don vj trên dja bàn tinh
Gia Lai;
Can cr Thông báo s 1728-TB/TU ngày 23/8/2019 cüa Ban Thithng vi
Tinh Uy ye the van ban cüa Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh;
Theo d ngh cUa Sr K hotch và DAu tr t?i Tr trInh s6 125/TTr-SKHDT
ngày 16 tháng 7 näm 2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. B sung 01 dr an vào danh miic dr an kêu gi dAii 1ir ct'ia tinli (iia
Lai giai don 2019 - 2021 (eo danh mvc dr an chi tiêt kern theo).
Diu 2. Giao So K hoach và DAu Ui thtrc hin:
1.Cong b 01 danh niic dr an kêu gi du Ui trên cad phi.rong tin thông
tin dai chüng theo quy djnh.
2. Trên co sO danh mic dr an kêu gçi du Ui bi sung di.rqc phê duyt, ph&
hçip vOi the so, ngành, dla phuong lien quan tong hçrp các thông tin cüa du an dê
cung cap cho cáe nba dâu tix.
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then 3. Chanh van phong UBND tinh; giam doc cac so; thu truong cac ban,
ngành lien quan; Chü tich UBND các huyn, thj xâ, thành phô chju trách nhim
thi hãnh quyêt dnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc thi hãnh k tir ngày k./.

No'i n/zen:
- Nhis Di&i 3;
- BO KH&DT (b/c);
- TT.Tinh u' (b/c);
- 1'T. HDND tinh (b/c);
- D/c Chü tch, các d/c PCI - UBND tinh;
- Các PCVP- IJBND tinh;
- Ltru VI, NL, CNXD, KTI'H.
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DANH MUC DII AN KEU GQI DAU TIX BO SUNG CUA TNH GIA LA! GIAI DOiN 2019-2021
(Kern theo Quyt djnh s6S)O /QD-UBND ngày0t9 /8/20 19 cüa UBND tinh Gia Lai)
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