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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Tràng Định, ngày     tháng 7 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu giám 

sát thi công dự án: Đường GTNT Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào,  

Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định 

   
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

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 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND  ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án: Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã 

Kim Đồng, huyện Tràng Định; 

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: 

Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã 

Kim Đồng, huyện Tràng Định; 

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây 

dựng dự án Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo 

Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 78/BC-TDHSDXKT ngày 04/7/2022 của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định về việc báo cáo thẩm định kết 



 

quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu Giám sát thi công dự án Đường 

giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, 

huyện Tràng Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại tờ 

trình số 129/TTr-BQL, ngày 06 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật của Gói 

thầu giám sát thi công dự án Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám 

- Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định bao gồm: 

- Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư và xây dựng Vĩnh Long  

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm thực hiện 

các công việc tiếp theo theo các quy định tiếp theo của Luật đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đề Thám, xã Kim Đồng và Công ty Cổ 

phần tư vấn và Đầu tư và xây dựng Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 3;                                                                          
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư, (TC-KH).   

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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