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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

  Số: 269/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Kỳ Thư, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

 công trình Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán 

Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 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 số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

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

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; Nghị định 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; 

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

tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh về 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 127/QĐ-HĐND ngày 11/5/2022 của HĐND xã Kỳ 

Thư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường điện chiếu 

sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã 

Kỳ Thư; Quyết định số 268 /QĐ-UBND ngày  15 /11/2022 của UBND xã Kỳ Thư 

về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Đường điện chiếu 

sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã 

Kỳ Thư; 

Xét đề nghị của Ban Địa chính - Xây dựng xã về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường điện chiếu sáng đường liên xã 

LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 

Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh 

Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư với nội dung chi tiết chủ yếu sau: 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định 

của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính 

phủ và các quy định hiện hành. 

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

    Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Ban Địa chính - Xây dựng cơ bản 

xã và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

          Phan văn Thiền 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /11/2022 của UBND xã Kỳ Thư) 

T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1.  
01-XL: Xây dựng công trình theo 

BVTK 
1.891.957.000 

Ngân 

sách xã 

và chủ 

đầu tư 

huy 

động 

các 

nguồn 

hợp 

pháp 

khác. 

Chào hàng 

cạnh tranh, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Tháng 11/2022 
Trọn 

gói 
90 ngày 

2.  
02-TVGS: Tư vấn giám sát gói 

thầu 01-XL 
48.547.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Tháng 11/2022 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công gói 

thầu xây lắp 

3.  

03-TVĐT: Tư vấn mời thầu, lập 

HSMT, đánh giá HSDT thi công 

xây dựng 

7.340.000 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Tháng 11/2022 

Trọn 

gói 

Theo quy 

định 

4.  
04-TVTĐ: Tư vấn thẩm định 

HSMT, TDKQĐT 
2.000.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Tháng 11/2022 

Trọn 

gói 

Theo quy 

định 

5.  
05- TVQLDA: Tư vấn quản lý dự 

án 
49.896.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Tháng 11/2022 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công gói 

thầu xây lắp 

Tổng giá gói thầu: 1.999.740.000 đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ THƯ 
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