
  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
   Số: 2853  /QĐ-UBND          Quảng Điền, ngày  18  tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên thôn  

La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ðấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 năm 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình  mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022    

của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển thuộc ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị Quyết số 105/NQ-HDND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;  
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Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư 

công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 

nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 5); 

  Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của 

UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường 

liên thôn La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ; 

Xét đề nghị của UBND xã Quảng Thọ tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 07 

tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường 

liên thôn La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 

697/BC-TCKH ngày 08 tháng 11 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên thôn 

La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ, với những 

nội dung chủ yếu sau: (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ chịu trách nhiệm 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. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và 

PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ và 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Quảng Thọ; 

- VP: LĐ+CVKT; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Bảo 
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