
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

Số:81/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Phong, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt 

bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP  ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi 

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;Căn cứ Luật 

Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh Ban hành một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy 

hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 554/UBND-KT&HT ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Kỳ Anh về việc đồng ý chủ trương lập quy hoạch khu dân cư tại xã Kỳ Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập nhiệm vụ quy hoạch tổng 

mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong 

với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Lập nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư 

vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong 



 

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng Phát triển Miền Trung 

3. Giá trúng thầu: 22.658.000 đồng 

  Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng. 

 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày. 

 5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 6. Nguồn vốn: Ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Văn phòng HĐND-UBND xã, các ban ngành có liên quan và Công ty CP Tư vấn 

xây dựng Phát triển Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./  

Nơi nhận: 
- Phòng KT&HT huyện; 

- Chủ tịch, PCT-UBND xã; 

- Như điều 2; 

- Lưu: VP./. 

(Gửi văn bản giấy và điện tử) 

 

 

 

 

                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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