
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RjA — VUNG TAU Dc 1p  - Ti,r do - Hanh phñc 

St: .f4L/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngay.O.tháng. ... nãm 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành quy djnh Tiêu chI 1ia ch9n nhã du tur thiyc hin dr an 

• r r A 9 • A A • A 

Nha may xtr ly chat thai ran sinh hoit bang cong nghe dot phat diçn 
ti Khu xir 1 chat thai tp trung ti xã Tóc Tiên, 

thj xã Phil M5, tinh Ba Ra  —Vüng Thu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A  — VUNG TAU 

C!än  ctLut T chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii' Lut Siaddi, bd sung mt so' diu cüa Luç2t To chtc chInh phi và 
Lut To chj0c  chInh quyên djaphu'oiig ngày 22 tháng 11 nãm 2019, 

Can ci Luç2t Báo v mOi trith'ng ngày 23 tháng 6 nám 2014, 

Can ciLutDo'u thcu ngày 26 tháng 11 nám 2013, 

Can c&LutDcu tu'ngày 26 tháng 11 nám 2014, 

Can c& Luat  Dcu tw cOng ngày 18 tháng 6 näm 2014, 

Can czLuçtXáy dyng ngày 18 tháng 6 nám 2014; 

Can ct' Lut Ddt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can ct Luat  C'huyén giao cOng ngh ngày 19 tháng 6 näm 2017, 

Can c& Nghj djnh sO' 38/20]5/ND-GP ngày 24 tháng 4 näm 2015 cza C'hInh 
phi ye quán lj chat thai và phê lieu; 

Can ci Nghj djnh sO' 40/2019/ND-cF ngày 13 tháng 5 nãm 2019 cia 67'zInh 
phü sira dOi, bó sung m5t sO diêu các Nghj djnh quy djnh chi tiêt huO'ng dan thi 
hành Lut Báo v mOi truOng; 

Can ci Nghj djnh sO' 25/2020/ND-CF ngày 28 tháng 02 nàm 2020 cza C'hInh 
phi quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cia Lut Dáu tháu ye 4ra chQn nhà dâu 
tu•; 

Can th Quyêt djnh sO 49]/QD-TTg ngày 07 tháng 5 nám 2018 cla Thi 
twO'ng ChInh phz phé duyt diêu chinh Chiên lu'cic quOc gia ye quán l tong hcxp 
chat thai ran den nàm 2025, tam nhln den nàm 2050; 

Can c& Thông tw sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cla Bç5 
trw&ng Bç5 Tài nguyen và Mói trithng quy djnh clii tiét ti-il hành mt sO diêu cia 
Nghj djnh sO 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cza chInhphi ye si'ra dOi, 
bO sung mç5t sO diêu các Nghj djnh quy djnh chi tiét hu'óng dan thi hành Lut Báo 
v mOi trwàng và quy djnh quán lj hogt dt5ng djch vy quan tràc mOi tru'&ng; 
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Theo d nghj cza Giám ddc So' Tài nguyen và Mói tru'O'ng tgi To' trInh so 
8196/TTr-STNMT ngày 16 tháng 12 nám 2020 ye vic Quyêt djnh ban hành quy 
dnh Tiêu chI lya chQn nhà dOu tu' thy'c hin dy' On Nhà may xt' l chat thai ran sinh 
hogt bang cOng ngh dOt phát din tgi Khu xi l chat thai tp trung tgi xâ Tóc Tiên, 
thj xâ Phz M9, tinh Ba Rja —Vüng Tàu. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nàyQuy djnh Tiêu chI lira ch9n nhà 
dâu tu th%rc hin dir an Nha may xir 1 chat thai ran sinh hot bang cong ngh dot 
phát din ti Khu xü 1 chat thai tp trung ti xâ Toe Tiên, thj xã Phii M, tinh Ba 
Rja —Vüng Tàu. 

Diu 2. Hiéu 1c thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Diêu 3. T chirc thuc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d6c các Sâ: K hotch và Du 
tu, Xây dirng, Tài nguyen và Môi trung, Tài chInh, Khoa h9c và Cong ngh, Cong 
Thucmg; Chü tjch Uy ban nhân dan thj xã Phü M5; Thu trrnng cac cci quan, don vj 
và các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhâni'>" 
-NhuDiêu3; 
- Thumg trirc Tinh üy (b/c); 
- Doàn DBQH tinh (b/c); 
- Thtthng trirc IIDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, cac Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Liru: VT, KT7. 

ç6) 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VItT NAM 
TINH BA R!A  — VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hanh phuIc 

QUY DNH 
Tiêu chI liya ,ch9n nhà dIu tuAthrc  hin Dir an Nhà may xu' 1 chat thai ran 
sinh hot bang cong nghç dot phat diçn ti Khu xur ly chat thai tip trung 

ti xa Tóc Tiên, thj xa Phil M5, tinh Ba Rta  —Vüng Thu 

(Kern theo Quylt djnhsd (4.5/QD-UBND ngày...o.'tháng...nàm 2021 cia 
Chz tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

Chirong I 
QUY DNH CHUNG 

J3iu 1. Phum vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Phm vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh Tiêu chI lira chn nhà du Ui thirc hin d? ánNhà may 
xr l chat thai ran sinh boat bang cong ngh dOt phát din tai  Kim xi:r l chat thai tp 
trung tai  xã Toe Tiên, thj xã Phü M5, tinh Ba Rja —Vüng Thu (sau day gçi là dir an 
xir l chat thai ran sinh hoat tai  tinh Ba Rja — Vüng Tàu). 

2. Di turçrng áp diung 

Quy djnh nay áp diing di vOi nha dãu tu là các th chüc trong nuc có dang k 
boat dng hçip pháp theo quy djnh cüa pháp lut Vit Nam và có dü näng 1rc, quan 
tam dàng k dâu tu d'ç an xir l chat thai ran sinh hoat tai  tinh Ba Ria — Vüng Tàu. 
Trung hcrp can sü diing cong ngh, k5 thu.t tiên tiên, kinh nghim quãn l quôc tê 
thI nhà dâu tu trong nuâc dugc lien danh vOi nhà dâu Ui nuâc ngoài hoc sir diing 
nhà thâu rnthc ngoài dê tham dir thâu va thirc hin d? an. 

Diu 2. Nguyen tc chung 

Nguyen tc chung duçic xây dirng ap diing trong quy djnh Tiêu chI nay là diu 
kin tiên quyêt bat buc dê thông nhât thirc hin. Ciii the nhu sau: 

1. Viêc lua chon nhà du tu d? an xir l chit thai rn sinh boat tai tinh Ba Ria-
Vüng Tàu phâi bão dam các yêu câu sau: 

a) Tuân thu quy djnh cüa Lu.t Du thu, Lut Bào v mOi trix&ng và các quy 
djnh khác cüa pháp lust  có lien quan. 

b) Cong khai, minh bach,  khách quan và canh  tranh bInh ding. 

2. Yêu cu di vâi thit k, xây dmg cong trInh cüng các hang mvc  cong trInh 
dir an xr 1 chat thai rn sinh hot ti tinh Bt Rja — Viing Thu duçc nhâ dau tu dãng 
k tham gia th1xc hin phãi có dü các thành phn cong näng chfnh sau (co ho so' thuyêt 
minh và bàn ye thiét kê kern theo): 
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a) Khu tip nhn, cong trInh hru trü, thit bj xir 1 sci b ban du vâ phân phôi 
chat thai phiic vi cho qua trInh x1r 1. 

b) Khu vrc lô d& phâi 1p dt h thng ghi lô, có h thng cung cp không 
khI, nhiên 1iu bô sung và có h thông kiêm soát tier dng qua trInh dot. 

c) Khu vrc tram  din dung näng luqng nhit thu hi dirge tir qua trInh d& chit 
thai dê san xuât din phçic vii phát din. 

d) Cong trInh xü 1 khI thai (ng khói có chiu cao ti thiu dat  80m) và cong 
trInh xir 1 nithe thai. 

d) Cong trInh luu giü cáe 1oi ch.t thai rn phát sinh. 

3. Yêu c.0 di vth cong ngh i'rng diing trong dir an xu 1 cht thai rn sinh 
hoat ti tinh Ba Rja— Vüng Tàu dirge nhà dâu tu däng k tham gia thirc hin phãi bâo 
dam theo nguyen täe "cong ngh tot nhât hin có" nhu sau: 

a) Chi xem xét, 1ira ch9n nhttng d? an du tu eó 1p dt day chuyn thit bj 4n 
hành xi:r l, vOi cong ngh irng diing tiên tiên, hin dai,  có quy mô, cong suât xü l 
tuong ducng dir an mi goi dâu tu cüa tinh Ba Rja — Vüng Tàu trâ len và dã dugc 
triên khai, áp dung thành cong trong thirc tê (i trong nuOc ho.c ngoài nuâc). 

b) Day chuyn, thi& bj côngngh cüa dir an phài có dc tInh k5 thut, tInh 
näng hot dng dáp 1mg dugc yêu câu xü l chat thai ran sinh hoat cüa tinh Ba Rja—
Vüng Tàu, ké cã trong diêu kin khi chat thai ran sinh boat ehua dirge phân loai tai 
nguOn dugc vn chuyên den nhà may trong suôt thii gian quanh nAm. 

c) Dir an dugc 1ira chçn phâi có phucing an thirc hin rö rang, dy du eho t1rng 
hap phân dir an, gôm thiêt kê, chê tao,  cung cap thiêt bj, may moe; thiêt kê, xây dçmg 
nhà xuâng; lap dat, vn hành, duytu bào duong day chuyên xü l, thiêt bj; dào tao 
4n hành, quân lv,... phãi dirge triên khai thijc hin bâi nha phát triên cong ngh kêt 
hap vâi cac tu van hoc lien danh ti.r van có näng 1?c,  kinh nghim. 

4. Miic tiêu cüa Dir an là 1rng diing cong ngh d& phát din. Nhà dâu tu cO 
trách nhim trong vic thirc hin các thu tiic lien quan theo quy djnh dê phiic vi cho 
phát din. 

5. Can c1r thông tin, ljeh sir, tIn ding cüa h thong ngân hang do nhà du tix 
cung cap, cáe nhà dâu tu vi pham ye dat dai, ng dung thuê, ng xâu ngân hang, môi 
tnr?rng, tài chInh và vi pham các nghia vii kháe (ma chua hoàn thành khäe phiic, xi:r 
l) thI không dirge tham gia dê hra ehçn nhà dâu tu th?e hin dir an. 

Chuong II 
TIEU CIII LVA  CHQN NHA DAU TII 

Diu 3. Diu kiên thijc hiên dij an 

Diu kin thçre hin dr an xü 1 chit thai rn sinh boat tai  tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu dirge xây drng, lam cci sâ yêu eâu dôi vOi eác to ehue tham gia nhix sau: 
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1. Din tIch sü diing dat: không qua 05 hecta; uu tiên d1r an có thit k xay 
drng cong trmnh và cong ngh frng diving sir dung dat tiêt kim, hiu qua. 

2. Dja dim thuc hin: Khu xir 1 cht thai tp trung tai  xã Toe Tiên, thj xã Phü 
M5r, tinh Ba Rja —Vüng Tàu. 

3. Cong sut xir l: 500 tAn cht thai rn sinh hottIngày. Ch.t thai rn sinh hoat 
duçic 4n chuyn dn cung cap phc vi cho hot dng xir l cüa dir an có phm vi 
thu gom diiçc yêu câu gii han  trong dja bàn tinh Ba Rja —Vüng Tàu. 

4. HInh thüc du tii: HInh thirc Hçp dng Xây dirng — S& htru — Kinh doanh 
(viêt tat là Hçp dông BOO). Nhà dau tu chju trách nhim dâu tu, xây dirng và 4n 
hành dir an ti'r nguôn vOn cüa nhà dâu tu. 

5. Sut vn du tu dir an tü 2,5 t dng/01 tAn cht thai rn sinh hoat trâ len 
(tong müc du tu dir an?: 1.250 dong). 

6. Th?ii gian hoat dng cüa dir an: KhOng qua 49 näm, k tiz ngày nhà du tu 
k kêt hçp dông vói ca quan nhà nurc có thâm quyên. 

7. Näng 1irc tài chInh nhà du tu 

Nhà du tu däng k tham gia th?c hin d%r an duqc yêu cu chirng minh v 
nãng hrc tài chInh nhu sau: 

a) Thu xp tài chInh bâo dam vn chü sâhü'u dü dành riêng cho dçr an nay 
không dixcc thâp hcm 20% (hai muoi phân tram) tong müc dâu tu dir an tixcmg d'iwng 
khoãng 250 tSr dong). 

b) Cam k& giá trj bào dam thirc hin hçip dng bang 6% giá trüng thu. 

c) Co báo cáo tài chInh 03 nàm duçic kim toán gn that lien quan dn các hoat 
dng dâu tu cüa nhà dâu tu tInh den thai diem theo thông báo to chüc dâu thâu 1ira 
chon nhà dâu tu. 

8. Kinh nghim nhà d.0 tu 

Nba du lii phâi có kinh nghim du tu xây drng, khai thác, 4n hành các dix 
an nhà may x1r 1 chat thai ran sinh hoat bang cOng ngh dOt pht din trong th%rc te; 
các dir an nay phãi có quy mO và cOng suât tuong duang v9i dir an tai  tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu dang dugc kêu gçi dâu tu nêu trong Tiêu chI nay. 

9. Mt s diu kiên khác 

Nba dtu tu dang kSr  tham gia thirc hin dir an duqc yêu cu chirng minh näng 
hrc triên khai dir an và các van dê có lien quan nhu sau: 

a) Co k hoach  chi tit thirc hin bao dam tInh khâ thi vi thai gian hoan thành 
cac thu tiic lien quan (bao gOm bO sung quy hoach phát din) theo quy djnh cüa pháp 
lut không qua 12 tháng, tInh tir thi diem nhà dâu tu duc c quan có thâm quyên 
ph duyt kt qua trüng thu. 

b) Co k hoach chi tit thirc hin bào dam tInh kha thi vi thi gian hoan thành, 
dua dir an vào 4n hành chInh thüc không qua 18 tháng, tinh tü thyi diem nhà dâu tu 
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k2 kt hçp dng v9i Co quan nhà nithc có thm quyn cho du tu di,r an tii Ba Rja — 
Vüng Tàu. 

c) Chua bj thu hi dir an nào t?i  Viêt Nam vi 12  do tir nha du ti.r. 

Diu 4. Yêu cu v thiêt bi,  cong ngh 

1. U'u tiên day chuyn cong ngh trong dir an có ngun gc, xut xü thuc các 
nu&c phát triên (G7, EU), có cam két ho.c xac nhn cong ngh (licensing) cüa ben 
sâ hftu cong ngh hoc ben cung cap chuyên giao cong ngh và phãi dáp 1rng duçic 
các yêu câu sau: 

a) H thng may moe, thit bj, cOng c, phuong tin trong day chuyn cOng 
ngh duçic dua vào 5ir diing trong dir an phài hoàn toàn dông b và bão darn mi 
100% và duçic chê tto, san xuât trong vOng 03 näm gân day; phài duçc bô tn lap dat, 
kêt nôi lien hoàn tai  mt dja diem nhât djnh theo ho so, quy trInh cOng ngh Co trong 
thiêt kê, bâo dam 4n hành on djnh, hiu qua. 

b) Các tiêu chun, quy chutn san xu.t may moe, thi& bj cong ngh trong day 
chuyên xir 12 phãi dáp img duçic theo các quy djnh cüa quy chuân k5 thut quôc gia 
(QCVN) hoc tiêu chuân quôe gia (TCVN) cüa Vit Nam hoc tiêu chuân cüa cüa 
các nuâc G7 ye an toàn, tiêt kim näng krçmg và bào v môi tril?ing. 

c) H thng duçic thit 1p 4n hành hot dng bão dam tir dng boa tir 75% 
tr1 len. 

d) Toàn b loai  linh kin, thit bj, phi tüng thay th phâi bâo dam duçic luôn 
trongtInh trng sn có và duqc nhà san xuât phát triên cOng ngh hoc ben cung cap 
chuyên giao cong ngh cam kêt san sang cung cap day dü cho chü dir an trong khoàng 
thai gian It nhât là 10 (mi.räi) näm, tInh tü thai diem dir an t.i tinh Ba Rja — VUng Tàu 
duçic dua vào hot dng chinh thüc. 

2. Cong ngh üng diing trong dir an phài dang a trong giai donthuong mti 
hóa; dugc nhà san xuât và phat triên cong ngh (ho.c ben cung cap chuyên giao cOng 
ngh) dông 2 chuyên giao cOng ngh cho ben quan tam nhn chuyên giao cong ngh, 
vai ni dung chuyên giao phâi bâo dam yêu câu cho nhà may duqc vn hành hoat 
dông môt cach bInh thu&ng, on djnh, an toàn và lien tiic trong suôt toàn b thai gian 
chu trInh vOng dai cong ngh duqc chuyen giao (bao gOm to chirc hott dng nghien 
cüu phát triên - R&D, dào tto k thut, huân luyn quán 1 và 4n hành, bâo hành 
cong ngh, duy tu, bâo duOng và thay the thiêt bj...). 

3. Toàn b h thng may móc, thit bj, day chuyn hoat dng cüa dir an duc 
tInh toán khau hao khOng vuqt qua thai gian chu tnInh vOng dai cong ngh dixqc 
chuyen giao. Vic tinh toán thai gian chu trInh vOng dai cong ngh dirçic can c1r xac 
djnh theo nhà san xuât phát trien cOng ngh ho.c ben cung cap chuyen giao cOng 
ngh, nhung không ducic vuqt qua 25 (hai muoi lam) näm. 

4. Trung hçp kt thUc thai gian chu trinh vOng dai cong ngh duqc chuyn 
giao hoc khi Co sir cô bat thu&ng xày ra (vic khäc phiic dê nhà may tn& li hoat 
dng bInh thuO'ng là khOng the thirc hin duc), yêu câu chü dâu tu muon tiêp tc 
thirc hin dir an, phâi tái dâu tu bang h thông day chuyên may moe, thiêt bj mai hoàn 
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toàn vi cong ngh, quy mO, cong sut theo Giy chüng nhn du tu và dáp üng theo 
quy djnh hin hành. 

5. Mt s yeu cu khác 

a) Tfu tiên cOng ngh dä duqc cor quan có thm quyn thm djnh dat  tiêu chun, 
quy chuân môi trumg và phü hçip vOi diêu kin Vit Nam. Trong tnrng hqp nhà dâu 
tu có báo cáo thuyêt minh cOng ngh nhung chua duqc thâm djnh cOng ngh, can 
phãi diiçic Si Khoa h9c và Cong ngh tinh Ba Rja — VUng Tàu thâm djnh và có 
kiên chap thun ye cong ngh theo quy djnh. 

b) Ham lucmg tng cacbon hihi cor (TOC) cOn 'ai  sau d& có trong thành phn 
xi và tro day không dugc vuqt qua 03%. T 1 xi, tro day và chat thai ran con lai  sau 
dot phâi dem di chôn lap 05% tong khoi luçing chat thai ran sinh hoat  duqc dua den 
xr 1 ti nhà may. Chü dâu tu dir an không duçic thirc hin dâu tu hang miic xir 1 
chôn lap xi, tro day, tro bay trong pham vi khuôn viên dat s't:r dung cüa dir an, nhung 
phái có trách nhim quân 1 loi chat thai nay theo quy djnh pháp 1ut. IJu tiên dir an 
có cong ngh xü 1 vâi t' 1 xi, tro day, tro bay sau dot It nhât và có phuorng an tái si:r 
dung xi, tro day, tro bay. 

c) Tru&ng hqp chuyn giao cong ngh tü nuOc ngoài vào Vit Nam, chü du 
tu sau khi trüng thâu phâi thirc hin dang k chuyên giao cong ngh theo quy djnh. 

Diu 5. Yêu cu v bão v môi trirong 

1. KhI thai, nithc thai phát sinh trong qua trInh hoat dng duçic xü 1 dt Quy 
chuân môi tnTing Vit Nam hin hành; uu tiên cam két tim cn các quy chuân ye 
môi tnrYng cUa các nuâc phát triên (G7, EU), khOng dê gay ô nhiêm môi triRng. 

2. Co phrnmg an báo dam phOng ngra, khc phiic ngay khi xáy ra si.r c k 
thut, sir cO mOi truOng. 

3. Sau 05 (näm) näm k t1r khi nhà may duqc chInh thüc dua vào hoat dng, 
chñ dâu tu có trách nhim phôi hçrp vâi cci quan quãn l nhà nuâc thirc hin vic kiêm 
tra, rà soát, dánh giá cong ngh thiêt bj cUa nhà may de dâu tu dOi mâi cOng ngh, 
thiêt bj, báo dam nhà may luôn duçic v,n hành, hoat dng hiu qua, dáp irng yêu câu 
bâo v mOi triRng theo quy djnh hin hánh. Qua trInh nay dugc th?c hin 1p iai 
trong suOt thai gian chu trInh vOng dai cong ngh cüa dv an trong diêu kin nhà may 
hoat dng bInh thu?mg vâi tan suât 03 näm/lân. 

4. Thông tin, du 1iu v diu kin 4n hành, sir c ki thut và mOi truO'ng, quan 
träc mOi truang, kiêm soát xü l 0 nhiêm dien ra trong qua trInh hoat dng cüa dr an 
duc luu gift duói dng sO mOt  cách day dü, cii the, rO rang, có h thông và có the 
truy xuât duçic; thai gian yêu câu luu gift duc thvc hin trong suôt thai han  hoat 
dng cüa dv an. Ngoài ra, phãi thvc hin vic hiên thj cong khai cac thông tin (thai 
gian hoat dng 24/7) ye các chi sO quan träc tv dng, lien tVc  chat luqng khI thai, 
nuóc thai theo quy djnh thông qua các bang thiêt b din ttr duc lap dt tai  cong vào 
cüa nhà may. 
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Diu 6. Yen cu v kinh t 

1. Müc chi phi xir l 

a) Müc chi phi xü l ch.t thai rn sinh hoat  ducc xác djnh tinh toán cho nhà 
may xir l có cong suât ti'r 300 — 500 tânlngày trong Khu xir i chat thai tp trung Tóc 
Tiên bang cong ngh, thiêt bj dot chê tao tai nithc ngoài là 572.415 dôngltân. 

b) Müc chi phi nay dâ bao gm chi phi khu hao may, thi& bj, tài san c djnh 
(neu co) và không tinh khâu hao dôi vfi hang mçic phát din, không tinh den vic thu 
hôi chi phi tir vic tiêu thii san phâm cüa qua trInh x1r l (doi vi các cOng ngh xir l 
có tao  ra san phâm). 

c) Müc chi phi nay là müc giá trn duçic áp diing d mi gi nhà thu tham gia 
dâu thâu, lira ch9n nhà dâu tu. 

2. Giá trüng thu di.rçic duyt d xi:r l 01 (met) thn cht thai rn sinh boat tai 
nba may xir l chat thai ran sinh boat bang cOng ngh dot phát din tai  tinh Ba Rja 
Vüng Tàu duçic thrc hin theo hInh thirc giá hcip dông tr911 gói. Thiyi gian thirc hin 
hçip dông là 05 närn, sau mOi 05 näm sê dixçic xem xét diêu chinh giá hçrp dOng theo 
müc d trixçit giá ye giá xir l chat thai bInh quân trên dja bàn tinh và ducic Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt. 

Churong III 
TO CH15'C THC HIIN 

Diu 7. Quy trinh thirc hin 
A , . A A 1. Liya chQn to churc dan thau chuyen nghiçp 

Giao S Tài nguyen và Môi trithng chü tn, phi hçp các co quan lien quan 
xuât Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh 1ira ch9n mt tO chüc dâu thâu chuyên nghip 
de lam ben mi thâu theo quy djnh Lut Dâu thâu. 

2. K hoach lira chon nhà du tir 

a) Si Tài nguyen và Môi trung chU trI, phi hçp các cci quan lien quan và t 
chüc dâu thâu chuyên nghip duçic lira ch9n dê xây dirng Kê hoach lra chn nba dâu 
tu di,r an theo quy djnh tai  Nghj djnh so 25/20201ND-CP ngày 25 tháng 02 näm 2020 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye 1ira chçn nhà dâu tu (viét 
tat là Nghj djnh so 25/2020/ND-CT,). 

b) Si Tài nguyen và Môi truông chü tn, phi hçp các cci quan lien quan xây 
drng Ho so miii thâu theo quy djnh t?i  Nghj djnh sO 25/2020/ND-CP. 

c) Sà K hoach và Du tu t chixc thm dnh K hoach 1ira ch9n nba du tu, 
HO so mi thâu do Sâ Tài nguyen va Môi trung g1ri va trInh Uy ban nhân dan tinh 
phê duyt theo quy dnh tai  Nghj djnh sO 25/2020/ND-CP. 

3. Qny trInh hra chçn nhà du tur 

a) Can cü K hoach hra ch9n nba du tu, h so mi thu dugc Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt, S& Tài nguyen va MOi trithng chü trI, phOi hp cac cci quan lien 
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quan và t chüc du thu chuyên nghip duçc lçra ch9n d th?c hin du thu rng 
räi lira ch9n nhà dau tu thirc hin dir an theo hInh thüc PPP duqc quy djnh tai  Nghj 
djnh so 2512020/ND-CP. 

b) Si Tài nguyen và Môi trung g11i k& qua du thu cho Sâ K hoach và D.0 
tu thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt kêt qua dâu thâu theo 
quy djnh tai  Nghj djnh sO 25/2020/ND-CP. 

Diu 8. To chü'c thirc hin 

1. Sâ Tài nguyen và Môi truông cong b Tiêu chI trên cng thông tin din tir 
tinh Ba Rja — Vüng Thu theo quy djnh tai  Nghj djnh so 25/2020/ND-CP và quy dnh 
cüa pháp 1ut cO lien quan ye dau tiz, xây dirng; huàng dn các to chc däng k tham 
gia theo quy djnh. 

2. Các Sâ: Tài chInh, K hoach và Du tu, Xây dimg, Khoa h9c và Cong ngh, 
COng Thuang; Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phO theo chirc näng chü 
dng phOi hqp vâi S& Tài nguyen và Môi trIxmg thrc hin nhim vii nêu trên. 

3. Giao Si Tâi nguyôn và MOi trithng chü trI, phi hçip vâi Sâ Xây dçrng, S 
Kê hoach  và Dâu tu và các Si, ngành, dja phuo'ng lien quan can cü Tiêu chI nay dê 
to chüc thirc hin; tong hqp nhüng khó khàn, vixàng mac trong qua trInh thirc 
Tiêu chI nay (nêu co) de báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, giài quyêt.Ip,'> 

kICHU TICHiWV 

TJCF 

Nguyk Cong Vinh 
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