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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Giao 

Thông Nà Nghịu - Bản Piềng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

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 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của UBND xã  Lục 
Bình về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Đường giao thông Nà 
Nghịu - Bản Piềng;  

Theo đề nghị của Ban Quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã Lục 
Bình tại Tờ trình số 19 /TTr-BQL ngày 8 /11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông Nà Nghịu - Bản Piềng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao 
thông Nà Nghịu - Bản Piềng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Ban Quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã Lục Bình chịu 
trách nhiệm hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

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

Công chức Văn phòng-Thóng kê xã, Trưởng Ban Quản lý thực hiện các Chương 
trình MTQG xã Lục Bình xã, Công chức TC-KT xã, Công chức ĐC-NN-XD&MT xã 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trang TTĐT xã ; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP UBND xã.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


BIỂU CHI TIẾT KẾHOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Đường giao thông Nà Nghịu-Bản Piềng  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày         tháng 11 năm 2022 của UBND xã Lục Bình) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

Hợp đồng 

1 
Gói thầu xây dựng công trình: Đường 

Giao Thông Nà Nghịu - Bản Piềng. 

337.166.873 đồng 

Trong đó: Nhà nước hỗ trợ 

246.381.839đ, nhân dân 

đóng góp: 90.785.034đ quy 

đổi bằng ngày công 

Chương 

trình 

MTQG xây 

dựng nông 

thôn mới 

Tham gia 

thực hiện 

của cộng 

đồng. 

Tháng  

11 năm 

2022 

Trọn 

gói 
60 ngày 
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