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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHA

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc

S&LGGIIQD-UBND

Gia Nghia, ngàyi tháng 11 nám 2021

QUYET DJNH
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Ye vice phe duyçt ke hoch hya ch9n nha thau cong trrnh: Nang cap, su'a chua
throng dn và can két nôi dan phô Nghia TIn và to dan phô Nghia HOa,
phtrOng Quãng Thành
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA
C'án cá'Lut To ch&c chInh quyên djaphico'ng ngày 19/6/2015;
can c Luát sz.èa doi, bô sung mç5t sO diéu cáa Lut TO chic chInh phü và
Lzit TO chzc chInh quyên djaphwong ngày 22/11/2019;
C'án c& Luát Dáu tháu ngày 26/1J/2013,
can c& Nghj djnh sO 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa chinh phü quy
djnh chi tiét thi hành m5t sO diêu cña Luát Dáu tháu lya chQn nhà tháu,
Gän c& Thông hr sO 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cia B5 Ké hogch
và Dáu lit quy djn/i chi tiét ké hogch lra chQn nhà thOu;
COn c& Quyêt djnh sO 1531/QD-UBND ngày 23/12/2020 cüa UBND thành
phO Gia Nghia vic giao dr toOn thu, chi NgOn sOch Nhà nuàc và kê hoqch vOn
dOu ttrphát trién nguOn von ngOn sOch Nhà nwác nOm 2021,
tjch UBND
COn c& Quyêt djnh sO 1472/QD-UBND ngày 11/12/2020 cüa
thành phO Gia Nghia vic phê duyt Báo cáo kinhtê - k9thut dau tw xay dzrng
cOng trinh: Náng cOp, sua chiki dwô'ng dan và cOu kêt nOi tO dOn phO Nghia TIn và
tO dan phO Nghia Hôa, phirO'ng Quáng Thành,
Theo dê nghi cüa UBND phtr&ng Quáng Thank ti Ta trInh sO 118/TTrUBND ngày 10/11/2021 vic phé duyét kê hogch lra chc'n nhà tháu cong trInh:
NOng cOp, tha cha'a dtràng dOn vâ cOu két nOi tO dOn phO Nghia TIn và tO dOn phO
Nghia Hôa, phu'&ng Quáng Thank;
Theo de nghj cia phông Tài chlnh - Ké hogch thank phO tgi Báo cáo thárn
vickê hogch lra chQn nhà thOu
djnh sO 105/KQTD-TC'KH ngày 12/11/2021
cong trinh: Náng cOp, sü'a chüa du'&ng dOn và cOu két nOi tO dOn phO Nghia TIn và
tO dOn phO Nghta flOa, phtrO'ng Quáng Thành.
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QUYET IMNH:
Diêu 1. Phê duyt k hoch hra chçn nhà thu cong trInh: Nâng cAp, sa ch€ra
dtr&ng d&n và câu két nôi to dan phô Nghia Tin và tO dan phô Nghia HOa, phi.rng
Quâng Thành (Chi tiêt nhwphy Iic dmnh kern).
* Các ni dung khác: Dôi vi các gói thâu chi djnh thâu, chü dâu tis thrc hin
vic áp ding t 1 tiêt kim theo Cong van sO 56991UBND-KTTC ngày

2
31/10/2016 cüa UBND tinh Dk Nông và Cong van s I 705/UBND-TCKH ngày
09/1 1 /2016 cüa UBND thi xä Gia Nghia (nay là thành phô Gia NghTa).
Diu 2.
1. UBND phtr&ng Quáng Thành (Chü du tr) có trách nhim thrc hin các
ni dung ghi ti Diêu 1 cüa Quyet djnh nay; to chirc lira ch9n nhà thãu theo kê
hoach ducc duyêt dam bão tuân thu các quy djnh hin hãnh; dông thii chju trách
nhim ye tInh chmnh xac, hop pháp cüa kê hoch hja ch9n nhà thâu dë xuát.
2. Phông Tài chinh - Kê ho?ch thành phO chiu tráchnhiêm ye tInh chInh xác,
pháp 1 cCia kêt qua thâm djnh ké hotch hra ch9n nhà thâu ti Báo cáo thâm djnh
sO 1 05/KQTD-TCKI-I ngày 12/1 1/2021.
Diu 3. Quyet djnh nay có hiu hrc kê t& ngày k.
Chánh Van phông I-[DND & UBND thành phô, Tnning phông Tài chInh - Kê
hoch thãnh phô, Chü tjch UBND phiz&ng Quãng Thành vã Thu tnr&ng các don vi
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./.
Noi nhân:
- Nhis Diêu 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phông QLDT TP (d/b);
- Ltru: VT, TCKH (K)
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