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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất 

phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

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

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

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

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

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; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị 

và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 

13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 

16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

nội dung thiết kế đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực 

hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy 

hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 
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26/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn;  

Thực hiện Công văn số 7448/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc kế hoạch triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu đô thị mới Long Vân, thành phố Quy Nhơn; Công văn số 937/UBND-

KT ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu HH-02 và quy hoạch, GPMB phía Tây Nam cầu Long 

Vân; 

Trên cơ sở Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía 

Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; Biên 

bản thương thảo hợp đồng ngày 03/8/2022. 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Đồng ý chỉ định thầu tư vấn thực hiện công tác lập thiết kế quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với những nội dung sau: 

1. Tên nhà thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phương Việt Quy Nhơn. 

2. Tổng giá trị 

Chí phí lập thiết kế quy hoạch: 460.667.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu, 

sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Tiến độ thực hiện: 90 ngày, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê 

duyệt. 

Điều 2. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phương Việt Quy Nhơn có trách 

nhiệm thực hiện các công việc tư vấn 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 Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý 

và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Phương Việt Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở TN&MT (báo cáo); 

- VP ĐKĐĐ tỉnh (để đăng tải trên trang web Sở 

TNMT); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, QLPTQĐ, MH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thế Bửu 
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