
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  452 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  14  tháng  02  năm 2020     

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Khu dịch vụ thương 

mại tổng hợp tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân 

Dương, Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu 

tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 2020 và 

các Quyết định bổ sung danh mục; 

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Chỉnh trang Khu 

đất CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương; 

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) 

Chỉnh trang Khu đất CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3807/SKHĐT-

XTĐT ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc tham mưu công bố thông tin dự án 

kêu gọi đầu tư tại khu đất trên trục đư ng Lê L i  từ số 106 đến 114 đư ng Lê 

L i  phư ng Phú Hội  thành phố Huế và khu đất CTR4 thuộc Khu A Đô thị mới 

An Vân Dương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố 

thông tin dự án dự án Khu dịch vụ thương mại tổng h p tại Khu A - Đô thị mới 

An Vân Dương vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2019  định hướng năm 2022. (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu 

gọi đầu tư đính kèm). 
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 Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh  các Sở  ban  ngành và UBND thành phố 

Huế có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án đư c phê duyệt trên cổng thông tin 

điện tử thuộc đơn vị quản lý. 

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì  phối h p với Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế  Trung tâm phát triển quỹ 

đất tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án đư c phê duyệt, tổ chức 

kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định 

hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2017 – 2018, định hướng đến năm 2022 và các Quyết định bổ sung danh mục 

không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở  ban  ngành  cấp 

tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô 

thị tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ tr  doanh nghiệp; Giám đốc 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- TT. Tỉnh ủy  TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở  ban  ngành cấp tỉnh; 

- UBND thành phố Huế; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- CTTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, QHXT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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