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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công 

trình: nâng cấp mặt đường bằng rãi thảm nhựa tuyến 

ngõ 02 và ngõ 56 đường Đồng Môn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG MÔN 
 
 

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 số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội 

dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

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

tỉnh Hà Tĩnh 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; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định phân cấp 

một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành 

phố về việc giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu năm 2022; 

 Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /10/2022 của UBND xã Đồng Môn về 

việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp 

mặt đường bằng rãi thảm nhựa tuyến ngõ 02 và ngõ 56 đường Đồng Môn; 

 Xét đề nghị của công chức Địa chính – Xây dựng và Kế toán ngân sách. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công 

trình: : nâng cấp mặt đường bằng rãi thảm nhựa tuyến ngõ 02 và ngõ 56 đường 



 

Đồng Môn, với các nội dung sau: 

1. Số lượng gói thầu: 01 gói. 

2. Chi tiết gói thầu: 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu   

(đồng) 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

HĐ 

1 

01.XL:  : 
nâng cấp mặt 

đường bằng rãi 

thảm nhựa tuyến 

ngõ 02 và ngõ 56 

đường Đồng Môn  

      
803.496.084 

đồng (Giá gói 

thầu xây lắp 

trên được 

tính theo chi 

phí trực tiếp, 

không tính 

các chi phí 

chung và 

thuế giá trị 

gia tăng) 

Tham 

gia 

thực 

hiện 

của 

cộng 

đồng 

dân cư 

Chỉ 

định 

thầu 

Tháng 

10/2022 

Trọn 

gói 

30 ngày 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng:      803.496.084 đồng 
 

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Giao các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách 

chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã 

được duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng UBND - HĐND xã; công chức: Kế toán ngân sách, Địa chính 

– Xây dựng, Địa chính – Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu VPUBND; 

                         

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Tuấn Anh 
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