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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

        Số:               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày          tháng      năm 

V/v đăng tải thông tin dự án 

Nhà máy xử lý rác thải sinh 

hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu  

           

 

      Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

           

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát 

điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công 

tư (PPP); trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ bản nhà nước có thẩm 

quyền (điểm a khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh như 

sau: 

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, đăng tải thông tin chủ 

trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 

2022 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin chủ trương đầu tư dự án 

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 trên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

(Đính kèm dự thảo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐ (KhaND). 
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 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Hữu Nguyên 
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