
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phtIc 

S: o9f/QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngay4 tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt ké hoich Iiya chQn nhà thâu gói thãu Tir van khão sat dja 

cht Va 1p Báo cáo kinh t - k5 thut du tu' xây dirng cong trInh: 
Biên giáp ranh tinh Ha Giang và tinh Vinh Phüc 

GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 

Can cii' Luit Du tháu so 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013; 

Can cü Nghf djnh so' 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ChInh phz quy 
dinh chi tiê't thi hành mót so' Diê'u cza Luát Dâ'u thá'u v lu'a chon nhà thá'u; 

Can cii' Thong hr so 10/2015/TT-BKFIDT ngày 26/10/2015 cia Bô Ké' 

hoçich và Dáu tu Quy djnh chi tiê't ye' ke' hoach lea chQn nhà thá'u; 

Can ci Quyé't ã'/nh sO' 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cia Uy ban nhán 

dan tinh ye' vic phê duyt chñ tru'o'ng dá'u hr xây dyng bié'n giáp ranh các tinh: 
Vi'nh Phzc và Ha Giang; 

Can ci Quyé't d/nh so' 1092/QD-UBND ngày 11/8/2020 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye' vic phê duyt Lkr  toán kinh phi kháo sat dja chIt, 1p Báo cáo kinh te'-k9 
thugt dd'u tu'xáy dyng cOng trInh: biln giáp ranh các tinh Vinh Phic và Ha Giang, 

Xét T? trInh so 01/TTr-BQLCT ngày 14/8/2020 cña Ban quãn 1 cong trInh 
xây drng bin giáp ranh các tinh: VTnh Phüc và Ha Giang v vic d nghj phê 
duyt kê hoach 1ira chQn nhà thu gói th.0 Tu vn l.p Báo cáo kinh t - k thut 
d.0 tu xây dirng cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang, 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. Phé duyt ké hoch 1ra ch9n nba thâu gói thâu Tu van 1p Báo 

cáo kinh th - k thut du tu xây dirng cong trInh: Bin giáp ranh các tinh Vinh 
Phüc và Ha Giang ('ni dung chi tilt theo phy lyc dInh kern,). 

Diêu 2. Ban quãn 1 cong trInh và các phông có lien quan cüa S can cü 
ni dung phê duyt tti Diu 1 Quy& djnh nay t chirc thirc hin các brnc tip 
theo dung quy djnh hin hành cüa nhâ nithc v quân 1 dir an ctu tu xây dirng, ye 
quãn 1 cht krçing cong trInh xây dirng và v cMu thu. 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngây k. 

Các ông (bà): Tru&ng ban quân 1 cong trInh; Thu trithng các cci quan, dn 
vi có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nl4in: 
- Nhi.r Diéu 3 (thi hành); 
- UBND tinh (b/c); 
- Sà Ké hoach và Dâu tu; 
- Sâ Tài chinh; 
- Sr Xây dirng; 
- Kho bac nhà rnró,c tinh; 
- Länh do Sô; 
- Ltru VT, KH-TC, QLVH. 

 

GIAM IJOC 

(phi hçp); 

 

  

 

Au Th Mai 



UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

VA DU LICH 
Tuyên Quang, ngay4( tháng 8 nám 2020 

PHU LUC KE HO3CH LI)A CHQN NHA THAU 
Gói thu: Tir vn 1p Báo cáo kinh t - k5' thut dâu tir xây dirng cong trInh bin giáp ranh các tinh: Vinh Phñc và Ha Giang 

(Kern theo Quyêt djnh so  o9.G  7-/QD-SVHTTDL ngàyAZ / ' /2020 cza Giám dOc Sà Van hoá, The thao và Du ljch) 

So 
TT Ten gOi thâu Giá goi than 

(dông) 
Ngun Hlnh thuc 

h.ra chQn nhà 
thu 

Phtrong thüc 
Iija chQn nhà 

than 

Thô'i gian 
bt dan t 
chá'c Itra 
chon nhà 

than 

Loai hçp 
dông 

Thôi gian 
thirc hiên 
hcrp doug 

Tu vn 1p Báo cáo kinh t 
- ky thut du tu xay drng 
cong trInh: bin giáp ranh 
các tinh VTnh Phüc và Ha 
Giang 

157.184.000 
Vn ngân 
sách tinh 
näm 2020 

Chi djnh thu 
rUt gon 

Theo khoán 
2, Diu 56 

Nghj djnh s 
63/2014/ND- 

CP ngày 
26/6/ 2014 
cüa Chinh 

phü 

Qu III 
nãm 2020 

TrQn gói 

15 ngày k 
tir ngày 

h dng có 
hiu 1irc 

Tng cong giá trj 157.184.000 

GIAMJ3OC 

A Thi Mal 
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