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THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hồng Lĩnh, ngày     tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn Bên mời thầu, lập Hồ sơ mời thầu và đánh 

giá Hồ sơ dự thầu gói thầu 01.XL: Thi công Di dời đường điện 35kV, trạm biến 

áp Tây Hồng 6 và đường dây hạ thế sau trạm biến áp 

 Tây Hồng 6 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

  Căn cứ vào 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; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định Số: 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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; 

 Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư cho 

các hộ dân nằm trong Khu dân cư Tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ tái định 

cư công trình đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh; 

 Căn cứ Quyết định 4664/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 và Quyết định 

2432/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc thành lập 

Hội đồng và bổ sung, thay thế Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Khu dân cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ tái định cư công trình đường 

trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh; 

 Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 28/11/1022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục Di 

dời đường điện 35kV, trạm biến áp Tây Hồng 6 và đường dây hạ thế sau Trạm biến 

áp Tây Hồng 6 thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư  

cho các hộ dân nằm trong khu dân cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục  

vụ tái định cư công trình Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh;  

 Xét đơn xin nhận thầu và hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn và Xây 

dựng Hoàng Phan  và đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân 

cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ tái định cư công trình đường trục chính 

trung tâm thị xã Hồng Lĩnh. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn Bên mời thầu, lập Hồ 

sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu 01.XL: Thi công Di dời đường điện 

35kV, trạm biến áp Tây Hồng 6 và đường dây hạ thế sau trạm biến áp Tây Hồng 6 

theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, với các nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Tư vấn Bên mời thầu, lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ 

dự thầu gói thầu 01.XL: Thi công Di dời đường điện 35kV, trạm biến áp Tây Hồng 6 

và đường dây hạ thế sau trạm biến áp Tây Hồng 6 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

được duyệt. 

2. Tên dự án: Di dời đường điện 35kV, trạm biến áp Tây Hồng 6 và đường 

dây hạ thế sau trạm biến áp Tây Hồng 6 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được 

duyệt. 

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng 

Phan. 

Địa chỉ: Số 12, đường Lê Quảng Chí, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

4. Giá trị chỉ định thầu: 3.237.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, hai trăm ba 

mươi bảy nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế và các phí, lệ phí liên quan. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã. 

7. Thời gian thực hiện: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư tổ dân phố 7, 

phường Bắc Hồng phục vụ tái định cư công trình đường trục chính trung tâm thị xã 

Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị được chỉ định 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế 

hoạch, Quản lý đô thị; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư tổ dân phố 

7, phường Bắc Hồng phục vụ tái định cư công trình đường trục chính trung tâm thị xã 

Hồng Lĩnh; Giám đốc công ty TNHH tư vấn & xây dựng Hoàng Phan;  và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
8.  

9.  

Nơi nhận:    

- Như Điều 3;                                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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