
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 

Số:  405 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lục Bình, ngày  16  tháng 11  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao đơn vị thi công xây dựng công trình:  

Kênh mương đập Thôm Pằng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 
 

Căn cứ luật tổ chức 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 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;   

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

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 Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND xã  Lục 

Bình về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Kênh mương đập Thôm Pằng; 

Theo đề nghị của Ban quản lý thực hiện chương trình MTQG xã Lục Bình 

về giao đơn vị thi công tại tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 15/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao đơn vị thi công xây dựng công trình: Kênh mương đập 

Thôm Pằng với những nội dung như sau:     

1. Tên công trình: Kênh mương đập Thôm Pằng. 

2. Đơn vị được giao thầu: Cộng đồng dân cư thôn Nà Nghịu. 

- Địa chỉ: Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Đại diện: Bà Phùng Thị Hằng - Chức vụ: Trưởng Thôn 
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3. Giá trị giao thầu: 334.206.150  đồng; (Bằng chữ: ba trăm ba mươi bốn 

triệu, hai trăm linh sáu nghìn, một trăm năm mươi đồng)    

- Nguồn vốn:  

+ Vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 242.988.463 đồng. 

+ Vốn góp của nhân dân. 91.217.687 đồng (quy đổi bằng ngày công) 

4. Thời gian thi công: Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 31/12/2022. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.   

Điều 2. Giao Ban quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã tham mưu 

cho Chủ tịch UBND xã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn và có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà 

nước. Thực hiện đúng các cam kết đã ký trong hợp đồng với chủ đầu tư, triển khai 

các công việc theo hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Trưởng Ban Quản lý thực hiện các 

Chương trình MTQG xã, Công chức ĐC-NN-XD&MT xã, Công chức TC-KT xã, 

Cộng đồng dân cự thôn Nà Nghịu, Trưởng thôn Nà Nghịu và các bộ phận có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử : 

- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Kho bạc Nhà nước Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ban quản lý xã; 

- Ban Giám sát cộng đồng xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3; 
- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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