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QUYET D!NH
Vê vic phê duyt k ho*ch hra ch9n nhà thu thirc hin dir an Khu tu&ng
nim các vj tiên bôi each m1ng tii Khu di tIch ljch sfr quôc gia dc bit
Tan Trão, xã Tan Trão, huyn Son Duo'ng, tinh Tuyên Quang

GIAM BOC SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH

Can cr Lut Di san van hóa närn 2001 và Lut Sira d& b sung mt s
Diêu cUa LuQt Di san van boa närn 2009;
Can cr Lut Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cüa Quc hi;
Can cr Quy& djnh s 2113/QD-TTg ngày 07/11/2016 cüa Thu tuOng ChInh
phü ye vic phê duyt chü tru'ang dâu tu dir an Bâo quân, tu bô, phic hôi và phát
huy giá trj di tIch ljch si:r quôc gia dcbit Tân, Trào, tinh Tuyên Quang gan vci
phát triên du ljch den nãrn 2025; Quyêt djnh so 2356/QD-TTgngày 06/12/2016
cüa Thu tung ChInh phO ye vic phê duyt Quy hoach tong the báo quân, tu bô,
phic hôi và phát buy giá trj di tIch ljch sir quôc gia d.c bit Tan Trào, tinh Tuyên
Quang gän viii phát triên du ljch den näm 2025;
Can cir Thông tu s 1O/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cOa B K
hoch và Dâu tu Quy djnh chi tiêt ye kê hoch 1ira ch9n nhà thâu;
Can ci.'r Quyt djnh st 799/QD-UBND ngây 31/7/2019 cüa Üy ban nhân dan
tinh ye vic phê duyt Dir an dâu tu xây dçmg cOng trInh Khu tu&ng nirn các vi
tin bôi cách rnng ti Khu di tIch ljch sir quOc gia dc bit Tan Trào;
Can c1r Quyt djnh so 1145/QD-UBND ngãy 18/10/2019 cüa ChO tjch Uy
ban nbân dan tinh ye vic phê duytthiêt kê ban ye thi cong và dr toán xây dirng
cOng trInh Khu tu0ng nirn các vi tiên bOi cách rnng ti Khu di tIch ljch sir quôc
gia dc bit Tan Tráo, xã Tan Trâo, huyn San Du'ang, tinh Tuyên Quang;
Sau khi xern xét Ti trInh so 08/TTr-BQLDA ngày 28/10/2019 cüa Ban
quán 1 dir an (S& Van boa, The thao Va Du ljch) ye vic dê nghj phê duyt ke
hoch lira chn nhà thâu và Báo cáo so 05/BCTD-BQLDA ngây 29/10/2019 cOa
Ban quán 1 dr an (S& Van hóa, The thao vá Du ljch) ye vic thâm djnh kê hoch
1ira ch9n nba thâu thtrc hin dci an Khu tu'O'ng nirn các vj tiên bôi cách rnng tai
Khu di tIch ljch si'r quôc gia dc bit Tan Tráo, xä Tan Trâo, huyn San Dixang,
tinh Tuyên Quang,

QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt kê hoch lira ch9n nhà thu thc hin dir an Khu tu&ng
nim các vj tiên bôi each rnng ti Khu di tIch flch s1r quôc gia dc bit Tan Trào,
xã Tan Trào, huyn San Duang, tinh Tuyên Quang theo phii 1iic chi tiêt kern theo.•
Diu 2. Ban quân 1 dr an và các phông, ban có lien quan cüa Sâ, ôän cr
ni dung phê duyt ti Diêu 1 Quyêt djnh nay to chrc thrchin các b.r&c tiêp theo
diing quy djnhhin hành cüa nhà nuóc ye quàn 1 dir an dâu tu xây drng, ye quân
1 chat luçrng cong trInh xây dirng và ye dâu thâu.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k ti'r ngàyk.
Các ông (bà): Truô'ng ban quán 1 dir an; Thu truO'ng các don vj tiz vn xay
drng và thi cong xây dçrng có lien quan; Truông các phông, ban có lien quan cüa
S& chju trách nhirn thi hành Quyêt dlnh nay.!.
No'i n/ian:
- Nhr diêu 3 (tlii hànli);
• UBND tinh (tliay b/c);
- SO KH&DT
- Sâ Tài chInh
giOp do';
- S&Xâydrng
- Klio bac NN TQ
- Lãnh dao So;
- Lixu: VT, KHTC, BQLCT.
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2

PHV LUC KE HOACH LJIA CHQN NHA THAU
Cong trinh Khu tu&ng nim các v tin bi each ming ti Khu di tIch ljch sü' quc gia dc bit Tan Trào,
xã Tan Trào, huyn Son Duro'ng, tinh Tuyên Quang
(Kern theo Quyê't djnh so' /QEJ-SVHTTDL ngày 29/10/2019 cia Sá Van hóa, The2 thao và Du ljch)
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Ten gói thãu

Thi cong xây dijng cong
trInh Khu tu&ng
tin bi cách iing tti Khu
di tIch ljch si'r quc gia dc
biêt Tan Trào, xã Tan Trào,
huyn Son Drong, tin1
Tuyên Quang
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Tix vn giárn sat thi cong xây
drng cong trInh Khu tirâng
niêrn các vi tin bi cách
rnng tai Khu di tIch Ijch scr
quOc gia dc bit Tan Trào,
xä Tan Trào, huyn
Duong, tinh Tuyên Quang
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•
Tong cQug

42.746.820.
000
ngày 29 tháng 10 náin 2019
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