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THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang  
  

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND xã 
Lục Bình về việc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà 
văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông 

UBND xã Lục Bình chuẩn bị thực hiện gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa 
nhà văn hóa thôn Lủng Chang theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng. 

UBND xã Lục bình  trân trọng kính mời cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn 
thể và tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã có đủ điều kiện và năng lực tham gia thực 
hiện gói thầu: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang 

(Có dự thảo hợp đồng kèm theo) 

Nhóm cộng đồng phải có người đại diện làm Trưởng nhóm hoặc người 
phụ trách kỹ thuật của nhóm phải có kinh nghiệm thi công các công trình có tính 
chất tương tự trên địa bàn.  

Thứ tự ưu tiên xét chọn: Cộng đồng dân cư (những nhóm cộng đồng có 
nhiều người nghèo, người dân tộc thiểu số tham gia) hoặc tổ chức đoàn thể. Chỉ 
giao tổ, nhóm thợ địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện khi cộng đồng 
dân cư, tổ chức đoàn thể không có đơn đăng ký thực hiện gói thầu hoặc không 
đáp ứng yêu cầu. 

Các đối tượng mong muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm thông 
tin tại UBND xã Lục Bình và nộp đơn đăng ký tham gia tại UBND xã Lục Bình  
trước 17 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 11 năm 2022. 

UBND xã sẽ tổ chức họp với các nhóm cộng đồng đã đăng ký tham gia để 
giới thiệu về các công việc phải làm liên quan đến gói thầu vào 14h00 ngày 8 
tháng 11 năm 2022  tại UBND xã Lục Bình . 

Kính mời nhóm cộng đồng, tổ chức quan tâm, nghiên cứu tham gia./. 

 

 Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã;  

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Thành viên BQL xã;. 

Gửi bản giấy:  

- Trưởng thôn thôn Lủng Chang (Niêm yết);  

- Lưu: VP UBND xã, BQL xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                          

CHỦ TỊCH               

 

 

 

                                                                         

Nguyễn Văn Hậu 
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