
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH  sOc TRANG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Sá2O69 IQD-UBND Soc Tráng, ngày 26 thdrg 7 nám 2019 

QUYET D!NH 
Phê duyt kt qua lira ch911 nhà du tir thçrc hin Diy an dâu tir din gió 

_.___---- (vj trI so 14 theo Quy hoich phát trin din gió) 
i KEHOACHVABAUTU 

A' Sô••  ....................... 
DEN  Ngày: CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH sOc TRANG 

Cu Lust t chi.'rc chinh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can cir Lu.t du tu ngày 26/11/20 14; 

Can cü Lust  dt dai ngày 29/11/20 13; 

Can cü Quyt djnh s 356/QD-UBND ngày 14/02/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ban hành B tiêu chI lira chçn nhà dâu tu thirc hin dir an dâu tu din gió 
trén dja bàn tinh Soc Tràng; 

Theo d nghj cüa Hi dng xét ch9n nhà du tu thirc hin dir an có si'r ding 
dat tinh Soc Träng (Báo cáo so 07/TGVHDXCNDT ngày 22/7/2019), 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt kt qua 1ira ch9n nhà dAu tu thirc hin Dir an din gió ti 
vj trI so 14 theo Quy hoach  phát triên diên gió tinh Soc Träng den näm 2020, tam 
nhIn den näm 2030, cii the nhu sau: 

1. Nhà dAu tu: Lien doanh Cong ty c ph.n Tp doàn Song Hng — Cong ty 
cô phân dâu tu xây drng Trung Nam. 

2. Cong suit: th?c hin theo Quy hoch duçic duyt. 

Diu 2. 

1. Si K hoach và Du tu có trách nhiêm 

a) Cong b cong khai, thông báo kt qua 1%ra ch9n nhà d.0 tu theo quy djnh. 

b) Phi hçip Si Cong Thucng theo dôi, don dc nhà d.0 tu trin khai thirc 
hin Dir an theo dung tiên d và thirc hin day dü các nOi  dung theo cam kêt trong 
ho so tham gia Dir an. 

2. Lien doanh Cong ty c phn Tp doàn Song Hng — Cong ty Co phân dâu 
tu xây d%rng Trung Nam có trách thim triên khai th\rc hin Dr an theo dung tiên 
dO va thirc hin day dü cac nOi  dung theo cam kêt trong ho so tham gia Dir an. 
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Diu 3. Quy& djnh nay không phâi là quy& djnh chü truang du tu. Sau khi 
hoàn thành thu tiic bô sung quy hoach  din lrc, nhà dâu tu có trách nhim thirc 
hin thu tic dé nghj cap quyêt djnh chü tmong dâu tir theo quy djnh. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinli, Giám dc Sâ K hoch và Dâu tu, 
S& Cong Thucmg, S& Tài nguyen và Môi tru&ng, S& Tài chInh, Lien doanh Cong 
ty cô phân Tp doan Song Hông — Cong ty cô phân dâu tu xây dirng Trung Nam 
can cü Quyêt djnh thi hành ké tr ngày k./. 

No'! nhân: 
- Nhix Diêu 4; 
- Thii&ng trtrc Tinh ñy; 
- CT, các PCT; 
- PTH; 
- Liru: HC/— 
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