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Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 nàm 2020

QUYET J3JNH
Phê duyt kêt qua hya cll9n nhàthâu Góithâu s 04: Tir vn giám sat
khão sat dr an: Bão quãn, tu bô, phyc hôi và phát huy giá tr! di tIch
ljch sfr quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang,
gãn vói phát triên du llch den näm 2025

GIAM DOC S VAN HOA THE THAO VA DU L!CH
Can ct'LuçtDá'u thu ngày 26/11/2013,
Can th Luçt Xáy dyng ngày 18/6/2014;
Can cz Nghj cl/nh sd 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cia ChInh phi Quy
dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cüa Luát Dâu tháu ye ly'a chQn nhà thâu,
Can c& Nghj quyê't sO' 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cia HDND tinh phê
duyt chz truvng dáu tu dy an Bào quàn, tu bO, phyc hOi và phát huy giá ti-i di
tIch l/ch th quOc gia dgc bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vói phát trién du
lich den nám 2025;
('an ct Quyé"t cl/nh sO' 1135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cia (ly ban nhán
dan tinh ye vic phê duyt dy an: Báo quán, tu bO, phyc hói và phát huy giá tn di
tIch l/ch si quóc gia dc bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn vO'i phát triên du
lich den nárn 2025;
Can cz- Quylt cl/nh sO' 1141/QD-UBND ngày 21/8/2020 cia (Jy ban nhán
dan tinh ye vic phê duyt kê hogch lya chQn nhà tháu giai dogn kháo sat, 1p
thiêt ké bàn ye thi cong và dy toán xây dy-ng cOng trinh: Bào quàn, tu bO, phyc
hOi và phát huy giá tr/ di tIch l/ch st'c quOc gia dc biçt Tan Trào, tinh Tuyên
Quang, gán vâi phát triên du lich den nám 2025;
('an cz Biên bàn thwctng tháo hcip dng ngày 13/9/2020 giüa S& Van hOa,
The thao và Du l/ch vài Cong ty TNHH MTV tu' van thiêt ké Tan Long,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt kt qua hra ch9n nba thu Gói thu s 04: Tu v.n giám sat
khão sat dir an Bão quãn, tu bô, phic hôi và phát buy giá tr di tIch ljch si:r quc
gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gin vâi phát trin du ljch dn nàm
2025, vâi ni dung nhu sau:

1. Don vl trüng thu:
- Cong ty TNHH MTV tu vn thit k Tan Long.
- Dja chi: S 25, dixing Chiên Th&ng Song Lô, t 1, phung Tan Quang, thành
phô Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang
2. Giá trüng thâu: 11.575.000 dông
(Bang chu: Mwài m5t triu, nám tram bay mimi näm nghIn do'ng)
3. HInh thu'c hqp d1ng: Tr9n gói.
4. Thôi gian thirc hin hqp dng: 30 ngày.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngây k.
Các ông (bà): Chánh Van phông Sô; Thñ tnr&ng các ca quan, dan vj lien
quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./.

Noi n/:?mn:
- Nhu Diêu 2 (thrc hin);
- UBND tinh (thay b/c);
- Sà Ké hoach và Dâu tu;
- Sâ îàî chmnh;
- S& Xây drng;
(phôi hçp)
- Kho bac Nhà nuàc tinh;
- Cty TNHH MTV TVTK Tan Long;
- Lxu VT, KH-TC, BQLDA.
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