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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐẠI HỢP

Số: ……/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Đại Hợp, ngày …… tháng …. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Tư vấn Khảo sát, lập nhiệm vụ quy 

hoạch quy hoạch, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Quảng Giang, xã 
Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ 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 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
   Xét năng lực của Công ty CP khảo sát địa chất và xây dựng Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Tư vấn Khảo sát, lập nhiệm vụ quy 

hoạch, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:
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1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Quảng Giang, xã Đại 
Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương.

3. Đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Khảo sát Địa chất và Xây dựng Hải 
Dương

- Địa chỉ: Số 125C phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương.

- Mã số thuế: 0800914644
4. Giá gói thầu: 242.155.000 đồng 

        (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.)
          5.Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày ký 
hợp đồng.

 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Điều 2. Các bộ phận: Địa chính, giao thông xây dựng, kế toán xã căn cứ nội 

dung phê duyệt tại Điều 1, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các 
quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã; Các bộ phận: Địa chính, giao thông 
xây dựng, kế toán xã, Giám đốc Công ty CP khảo sát địa chất và xây dựng Hải 
Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Minh


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-22T09:49:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Đình Minh<nguyendinhminh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-22T09:50:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-22T09:50:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-22T09:50:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-22T09:50:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




