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S: /QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 nám 2020 

QUYET JJ!NH 
V vic phê duyt diéu chinh E-HSMT gói thâu: Tir vn khão sat, lap thit k 

ban ye thi cong vã dir toán diy an Bão quãn, tu bô, phiic h11 và phát huy 
giá trj di tIch llch  sfr quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang 

gän vol phát triên du llch  den nãm 2025 

GIAM DOC SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 

Gán th Lut Du thu s 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013; 
CànthNghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chmnhphü quy 

cinh chi tiêt thi hành mt so Diêu cia Lut Dáu tháu ye iwa chQn nhà tháu; 
Cãn c& Nghj quylt s 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cza Hi dng nhân 

dan tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt chi tru'o'ng dáu tw d an Báo quán, tu 
bó, phyc hOi và phát huy giá frj di tIch ljch th quOc gia dc bitt Tan Trào, tinh 
Tuyên Quang gän váiphát trién du ljch den nàm 2025; 

Can ct Quye't djnh sO 1135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cüa Uy ban nhán 
dan tinh ye vic phê duyt dt an dâu tu' xáy dy'ng cOng trInh. Báo quán, tu bO, 
phyc hOi và phát huy giá trj di tIch ljch th quOc gia dçc bitt Tan Trâo, tinh 
Tuyên Quang gän váiphát triên du ljch den nãm 2025, 

Càn c& Quylt djnh sO' 273/QD-SVHTTDL ngày 21/8/2020 cza SO' Van 
hoá, The thao và Du ljch Vê vic phê duyt E-HSMT gói tháu: Tir van kháo sat, 
1p thiêt kê ban ye thi cOng và dy' toán dy' an Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát 
huy giá frj di tIch ljch th quOc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vO'i 
phát triên du lich den nám 2025, 

Xét d nghj cüa Truâng phông Quãn 1 di san van hoá, 

QUYET DNH: 

Diu 1: Phê duyt diu chinh E-HSMT gói th.0 Tu v.n khão sat, 1p thi& 
ké bàn ye thi cong và dir toán dir an Bão quân, tu bO, phiic hOi và phát huy giá trj 
di tich ljch st quôc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vâi phát triên 
du ljch den näm 2025, ci the nhi.r sau: 

Ni dung yêu cau ye hçTp dông tuang t1r quy djnh Ti Mic 2 Chucing III 
cUa E-HSMT ducic diêu chinh 1i nhu sau: 

+ Ttro'ng tir v bàn chit và d phüc top: Là cong trInh thuc loai cong 
trInh dan ding cap ii hoc cong trInh van hóa cap II trâ len (Co kern theo tài 1iu 
chüng minh). 
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+ Tuong ti1 ye quy mô: Giá trj hqp dông >= 3,0 t' dng (di vâi nhà thu 
là lien danh thI näng hrc cüa tfrng nhà thâu phãi dam bâo hqp dông tirang rng 
80% do cong vic nhà thâu do thrc hin). 

Diu 2: Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành ké tir ngày k. 

Chánh Van phOng Si, Trithng phOng Quân l Di san van boa; các ca 
quan, &m vj lien quan can cü Quyêt djnh thi hành./. 

Noi nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ KH&DT; 
- Ban QLDADTXD CCT DD&CN; 
- Liru VT, QLDSVH. 

GIAM DOC 

  

   

Au Th1 Mai 
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