
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /QĐ-UBND Sơn Trà, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tƣ vấn 

Công trình: Đƣờng bê tông, mƣơng thoát nƣớc kiệt hẻm 

trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

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

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

Chính phủ về 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 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá 

trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 
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Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung 

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 202 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông, mương 

thoát nước kiệt hẻm trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1);  

Theo Báo cáo số 493/BCTĐ-TCKH ngày 08 tháng 6 năm 2022 của phòng 

Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình: Đường bê tông, mương thoát nước 

kiệt hẻm trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1); 

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Tờ trình số 494/TTr-

TCKH, ngày 08 tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tƣ vấn 

Công trình: Đường bê tông, mương thoát nước kiệt hẻm trên địa bàn quận 

Sơn Trà (giai đoạn 1), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý đô 

thị quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận, Chủ tịch 

UBND các phường thuộc quận và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:      
- Như điều 3; 

- CT và các PCT; 

- Lưu: VT, TCKH, C5. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Sơn Trà 



 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƢ VẤN 

Công trình: Đƣờng bê tông, mƣơng thoát nƣớc kiệt hẻm trên địa bàn quận 

Sơn Trà (giai đoạn 1) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       tháng     năm 2022 của  

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) 

1. Khái quát về công trình 

Tên công trình: Đường bê tông, mương thoát nước kiệt hẻm trên địa bàn quận 

Sơn Trà (giai đoạn 1). 

Tổng mức đầu tư: 4.076.091.000 đồng (Bốn tỷ không trăm bảy mươi sáu 

triệu không trăm chín mươi mốt ngàn đồng chẵn). 

Chủ đầu tư: UBND quận Sơn Trà 

Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà 

Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố (vốn thực hiện các công trình dân 

sinh). 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024. 

Địa điểm xây dựng: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn 

S 

T 

T 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(VNĐ) 

 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

LCNT 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

01 

Lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư 

xây dựng 
(*)

 

137.988.000 

Ngân 

sách 

thành 

phố 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

Quý II 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

02 

Thẩm tra thiết 

kế, thẩm tra 

dự toán 
(*)

 

12.849.000 

Ngân 

sách 

thành 

phố 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

Quý II 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

10 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 150.837.000 đồng 

Ghi chú: (*) Giá gói thầu tư vấn đã giảm trước 5% so với giá trị dự toán được lập. 
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