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QUYẾT ĐỊNH 
V/v chỉ định thầu thi công xây dựng gói thầu 01.XL – Thi công nút giao 

đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Đầu tư ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

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

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

quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP 

ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP 

ngày 01/04/2021 về sửa đổi bổ sung một sốđiều của Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 

11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

kho bạc Nhà nước; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định quản lý, thanh 

toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ các Quyết định: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định phân cấp một số 

nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản 

lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 



2 
 

 
 

Căn cứ Văn bản số 423/UBND-TCKH ngày 03/3/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nút giao 

đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nút 

giao đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi; 

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình 

Nút giao đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm 

Nghi; 

Xét Biên bản thương thảo hợp đồng ký ngày 22/6/2022 giữa UBND phường 

Hà Huy Tập và Công ty Cổ phần Đậu Gia VN, đề nghị của công chức Địa chính – 

xây dựng phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng gói thầu 01.XL 

– Thi công nút giao đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường 

Hàm Nghi, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: 01.XL – Thi công nút giao đường bao phía Tây trường 

THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi; 

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân phường Hà Huy Tập. 

3. Nội dung gói thầu: Thi công gói thầu 01.XL – Thi công nút giao đường 

bao phía Tây trường THCS Lê Văn Thiêm với đường Hàm Nghi theo hồ sơ thiết 

kế được phê duyệt. 

4. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Đậu Gia VN. 

- Địa chỉ: Số 6, ngách 3, ngõ 14, đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Điện thoại: 0916845677. 

- Tài khoản số: 3701201006288 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam - CN Hà Tĩnh II. 

- Mã số thuế: 3001738758. 

- Đại diện là Ông: Trần Bá Hoàng, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Giá chỉ định thầu: 418.234.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười tám 

triệu, hai trăm ba mươi tư nghìn đồng). 

7. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 
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8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 2. Giao công chức Địa chính – xây dựng, Tài chính kế toán thông báo 

kết quả chỉ định nhà thầu thi công đến Công ty Cổ phần Đậu Gia VN và tham 

mưu tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng kinh tế với nhà thầu theo các nội 

dung trên và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Văn phòng UBND phường, công chức Địa chính – xây dựng, Tài chính kế 

toán; Giám đốc Công ty Cổ phần Đậu Gia VN; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                                        CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, PCT UBND phường;                  
- Lưu: VP-UB,XD,KT. 

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Văn Huyên 
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