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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu 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 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 549/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đối với dự án Khu 
đô thị mới Đầm Cà Ná; 

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; 

Căn cứ Thông báo số 4014/TB-SKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo mời quan tâm dự án đầu tư Khu đô thị 
mới Đầm Cà Ná; Biên bản họp về việc mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu 
đô thị mới Đầm Cà Ná và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 
đăng ký thực hiện dự án ngày 22 tháng 11 năm 2021; 

Theo  đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4737/SKHĐT-
EDO ngày 26 tháng 11 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Công nhận Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại 
Tuấn Dung (gồm Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung, Công ty Cổ 
phần Bất động sản Đông Đô – Bộ Quốc phòng, Ông Nguyễn Văn Chiến, Ông 
Kiều Anh Tuấn) là nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký 
thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn Liên danh Công 
ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung nộp hồ sơ trình Quyết định chấp 
thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná theo quy định tại 
khoản 5 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ. 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình Dân dụng và Công nghiệp và các đơn vị liên quan khẩn trương xác 
lập giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3), làm cơ sở để nhà đầu tư thực hiện theo 
quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2020 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý 
dự án xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Thuận Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nhà đầu tư chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- VPUB: LĐ, KTTH; 
- Lưu: VT. NV 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phan Tấn Cảnh 
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