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QUYẾT ĐỊNH  

 V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu xây 

dựng công trình Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận  

Lộc (đoạn từ trục đường liên xã đến cuối tuyến) 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ - CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu; Thông tư số 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; Thông 

tư số 05/2018/TT - BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

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

tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ - UBND ngày 05/6/2020 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công 

trình Tuyến kênh Nương Lành, Thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (đoạn từ đường 

trục liên xã đến cuối tuyến); 

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ  - UBND  ngày 22/6/2020 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình 

Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (đoạn từ trục đường 

liên xã đến cuối tuyến); 

Xét Tờ trình số 94/TTr - BQLDA ngày 26/6/2020 của Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút 

gọn gói thầu xây lắp Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc 

(đoạn từ trục đường liên xã đến cuối tuyến) và đề nghị của phòng Tài chính - Kế 

hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu 

xây dựng công trình Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc 

(đoạn từ trục đường liên xã đến cuối tuyến), với các nội dung sau: 



 Chương I. Yêu cầu nộp báo giá. 

 Chương II. Biểu mời thầu và dự thầu. 

 Chương III. Dự thảo hợp đồng. 

        Điều 2. 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; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã 

và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:    
- Như Điều 2 (bản giấy);                                                                                                                         

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT, TCKH.                                                                            
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