
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHI LĂNG 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1046/QĐ-UBND 

 

Chi Lăng, ngày 21 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

   Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu,  

đánh giá hồ sơ dự thầu lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng  

huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ 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 Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 196s1/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 

21/TTr-KTHT ngày 20/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu” lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ 

Đông Nam Á. Địa chỉ: Số 40A, 138/245 Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội. 
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- Giá trúng thầu: 11.900.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, chín trăm 

nghìn đồng). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thay mặt chủ đầu tư có trách nhiệm tổ 

chức hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu có tên trên theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện Chi Lăng, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Đông 

Nam Á và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

                                                                                   
Nơi nhận:           
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (VVĐ 03b).  
 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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