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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập  

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Mai Thúc Loan kéo 

dài (đoạn từ Ngõ 193 đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Sử Huy Nhan) 

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công số 

ngày 13/06/2019;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ - CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 

số 06/2021/NĐ - CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ - UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ - UBND ngày 18/02/2021 của UBND thị 

xã Hồng Lĩnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực 

hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 

2021 - 2025 theo Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND phường 

Bắc Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Mai 

Thúc Loan kéo dài (đoạn từ Ngõ 193 đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Sử Huy 

Nhan); 

Xét năng lực hành nghề của TNHH MTV xây dựng Anh Quân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: 

Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Mai Thúc 

Loan kéo dài (đoạn từ Ngõ 193 đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Sử Huy 

Nhan), với những nội dung chính sau: 

1. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh 

Quân; 



 

- Đại diện: Ông Lê Thanh Tĩnh; Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Số 97 đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. 

- Mã số thuế: 3002223085. 

2. Nội dung gói thầu: Thực hiện gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Mai Thúc Loan kéo dài (đoạn từ 

Ngõ 193 đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Sử Huy Nhan). 

3. Giá trị gói thầu: Giá trị thực hiện tạm tính: 50.000.000 đồng; 

(Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn). 

Giá trị thanh toán căn cứ vào Quyết định phê duyệt của UBND phường 

Bắc Hồng. 

4. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Tiến độ thực hiện: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Giao Ban QLDA xây dựng công trình có trách nhiệm ký hợp đồng 

với đơn vị được chỉ định tại Điều 1 và thực hiện công tác quản lý, giám sát đầu tư 

xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng chế độ quy định 

hiện hành của Nhà nước; 

Đơn vị được chỉ định có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo 

đúng hợp đồng tư vấn, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn, tiết kiệm, 

đúng quy trình, quy phạm, hướng dẫn của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây 

dựng. 

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

Văn phòng phường; Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng; Trưởng 

ban quản lý công trình và Giám đốc công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VP.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Viết Khanh 

 

https://www.tratencongty.com/company/ec155d2d-cong-ty-tnhh-mtv-xay-dung-anh-quan/
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