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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

cho dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng 

Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây 

Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTPTQĐ ngày  30/9/2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu các công việc thực hiện trước khi phê duyệt dự án cho dự án hạ 

tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 03/10/2022 giữa Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Miền Trung thương 



2 

  

thảo ký kết thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ 

thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, với những nội dung sau: 

1. Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Miền Trung. 

2. Tổng giá trị (bao gồm thuế VAT): 199.930.000 đồng (Một trăm chín mươi 

chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).  

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Miền Trung có trách nhiệm 

thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất 

phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 

theo nội dung Điều 1 của Quyết định này đảm bảo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước và đúng tiến độ. 

Điều 3. Các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Công ty Cổ phần 

Công nghệ Môi trường Miền Trung có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ 

ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                
- Như Điều 3; 

- Sở TN&MT (báo cáo); 

- VP đăng ký đất đai tỉnh (để đăng tải trên trang 

web Sở TNMT); 

- Lãnh đạo Trung tâm;                                     

- Lưu: VT, QLPTQĐ, AN. 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

               Trần Thế Bửu 
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