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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc1p-Tirdo-Hinh phüc

s&tG .L4/QD-UBND

Gia Nghta, ngày 01 tháng 11 nàin 2021

QUYET D!NH
V vic phê duytkê hoch hra chçn nhà thu cong trInh: No vet, sira chfi'a,
cal to h thng cong thoát n1róc, các h ga; thrc hin v sinh môi trirô'ng cüa
các tuyn du'ông, khu virc trên dla bàn thành phô Gia Nghia nãm 2021
CHU TCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHIA
C'àn th Lut To chtc chInh quyn dja phtro'ng ngày 19/6/2015;
Can c& Luát sita doi, bô sung m3t so diêu cña Lut To ch&c C'hInh pun và
Lut TO chü'c chInh quyên dja phircing ngày 22/11/2019;
Can c& Lut Dáu tháu ngày 26/1 1/2013,
Can c& Nghj djnh so 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy
cinh chi tiêt (hi hành môt so diéu cüa Lut Dáu tháu ye lra chQn nhà tháu;
C'án cz Thông tu so 10/2015/TT-BKJ-IDT ngày 26/10/2015 cüa B3 Kê hogch
và Dáu tir quy dinh chi tiêtvê ké hoach hra chQn nhà tháu,
C!án th Quyet djnh so 1485/QD-UBND ngày 01/11/2021 cña GhÜ tjch UBND
thành phô Gia Nghia ye vic phê duyt Báo cáo kinh tê - kjY thuçt dáu tlrxOy dmg
cOng trInh: Ngo vet, tha chta, cái tgo h thông cOng thoát nwác, các ho ga, thrc
hin v sinh mOi trir&ng cza các tuyên ththng, khu vtc trên dja bàn thành phô Gia
Nghia nám 2021,
Can th Quyêt djnh so 1531/QD-UBND ngày 23/12/2020 cüa UBND thành
phO Gia Nghia ye vic giao dr toán thu, chi Ngán sách Nhà nir&c và ké hogch vOn
dáu tic phát trién nguôn von ngán sách Nhà nzthc nám 2021,
Theo dé nghj cáa phông Quán lj dO thj thành phó tgi TO' trInh sO 293/TTrQLDT ngày 02/11/2021 ye vic dé nghj thám djnh, phê duyt kê hogch 4a chQn
nhà tháu xdy dung cOng trInh: Nçzo vet, tha chui'a, cái tao h thông cOng thoát
nu'àc, các ho ga; thrc hin v sinh mOi trtràng cña các tuyén diràng, khu virc trên
dja bàn thành phô Gia NghI'a nám 2021;
Theo dé nghj cia phOng Tài chinh - Ké hogch thành phô tgi Báo cáo thárn
djnh sO 102/KQTD-TCKH ngày 05/11/2021 ye viéc ké hocich h!a chQn nhà tháu
cOng trInh: Nao vet, tha chi'a, cái tgo h thông cOng thoát nu'O'c, các ho ga; thrc
hiçn v sinh môi tru&ng cüa các tuyên thrOng, khu vuv trên dja bàn thành phO Gia
Nghia nám 2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt k hoach lip chçn nba thu cong trInh: Nao vet, süa chüa,
câi tao h thông cong thoát nithc, các ho ga; thirc hin v sinh môi trtrông cüa các
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tuyn di.thng, khu vljc trên dja bàn thành ph Gia Nghia näm 2021. Clii tiit u/ut'
dinh kern.
* Các ni dung khác: Trong qua trInh to chirc thirc hin ha ch9n nhà thãu,
yeu câu phOng Quân 1 dO thj thành phô (Chü dâu tu) can km ' mtt so van dê sau:
- Cp nht các ni dung kê hoch lira ch9n nha thâu theo kiên thâm djnh cüa
phOng Tài chInh - Ké ho?ch thành phô tti Báo cáo thâm djnh so 1 02/KQTDTCKH ngày 05/11/2021 dê to chtrc thc hin gói thâu Va 1ra chçn nhà thâu theo
dángquydinh.
- Däng tãi kê hoach ltra chçn nhà thâu dirçic duyt len h thông mtng dâu thâu
quOc gia theo quy djnh t?i Thông ti.r so 10/201 5/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa
B Ké hoch và Dâu tii quy djnh chi tiêt ye kê hoch 1ra ch9n nhà thâu;
- Nghiem tác thrc hin li trInh áp ding lira ch9n nhà thâu qua mng theo quy
djnh ti Thông tu so 1 1 /2019/TT-BKHDT ngày 1 6/1 2/2019 cüa Bô Kê hoch và
Dâu ti.r quy djnh chi tiêt vic cung cap, däng tái thông tin ye dâu thâu, 1 trInh áp
dirtng lira ch9n nba thâu qua mIng và quán 1, sr diing giá trj bâo dam dr thâu, bão
dam thirc hin hçTp dông không &rçlc hoàn trá;
- Dôi vâi các gói thâu chi djnh thâu, chü dâu ti.r thirc hin vic áp dung t 1
tiêt kim theo Cong van sO 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 cüa UBND tinh
Däk Nông và Cong van sO 1705/UBND-TCK.H ngáy 09/11/2016 cüa UBND thj xã
Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghia).
Diu 2.
1. Phông Quan 1 dO thj thành ph (Chü du ttr) có trách nhim thirc hin các
ni dung ghi t?i Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay; to chirc 1ra ch9n nba thâu theo kê
hoach dtrcic duyêt dam bâo tuân thu các quy djnh hin hành; dông thOi chju trách
nhiêm ye tInh chInh xác, hcp pháp cüa ké hotch ha chpn nhà thâu dé xuât.
2. Phông Tài chInh - Kê hoach thành phô chju trách nhim ye tInh chmnh xác,
pháp 1 cüa kêt qua thâm djnh ke hoch Iira ch9n nba thâu ti Báo cáo thâm djnh
so 102/KQTD-TCKI-1 ngày 0 5/1 1/2021.
Diu 3. Quyet djnh nay cO hiu 1irc ké ti'r ngàyk'.
Chánh Van phOng HDND & UBND thành phô, Tru&ng phOng Quán 1 do thj,
Trung phông Tài chInh - Kê hoach thành phO và Thu tnr&ng các do'n vj có lien
quan chju trách thim thi hành Quyét djnh này./.
p/ty lye

No'i nhân:
- Nhtx Diêu 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lixu: VT, TCKH (K).
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