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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công công trình  

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2) 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

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

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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 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 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 định số 10/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Hướng dẫn 03/HD-SXD ngày 06/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Định hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại 

các Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP, số 10/2021/NĐ-CP và số 15/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2); 

Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu 

đô thị mới Long Vân (khu A2); 

Căn cứ Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu 

đô thị mới Long Vân (khu A2); 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/8/2021 của Giám đốc Trung 

tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng 
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công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần 

Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu giám sat thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị mới Long Vân (khu A2) do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi 

trường và Xây dựng MTC lập. 

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

triển quỹ đất tại Báo cáo số 18/QLPTQĐ-TĐ ngày 30/8/2021 về việc báo cáo thẩm 

định Hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô 

thị mới Long Vân (khu A2). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ 

tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2). 

(Kèm theo hồ sơ mời thầu chi tiết) 

Điều 2. Giao phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển 

quỹ đất phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng 

MTC triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty TNHH Tư 

vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng MTC chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này kể từ ngày ký./. 
 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

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

web Sở TNMT); 

- Ban QLDA dân dụng và CN tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, KH-TC, QLPTQĐ,TT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Thế Bửu 
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