
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIII NAM 
DO 14p - Tv. do - 11#nh phtic 

Sty 	/QD-UBND 	 Gia Lai, ngay thing nam 2020 

QUYET DINH 
V/v phe duy0 ke ho#ch 	chip nha thAu dv an 

duirng lien huy?n Chu. Se - Cher Pirh - Chu. Prong, tinh Gia Lai 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can ca. Ludt Dau thou Wm 2013; 

Can cu Nghi dinh so 63/2014/ND-CP tipsy 26/6/2014 cita Chinh phu quy 
dinh chi tiet thi hanh mat so dieu cita Ludt Dau thou - ye lya chQn nha thou; 

Can cu Th6ng tit so 10/2015/TT-BKHDT ngay 26/10/2015 ctia B6 Ke 
hoach va Dau tit quy dinh chi tiet ve ke hoach lua chop nha thou; 

Can cu Thong to so 11/2019/17-BKHDT ngay 16/12/2019 cita Ba Ke 
hoach va Dau tic quy dinh chi tiet viec cung cap, clang tai thong tin ye delu thau, 
16 trinh 6p dyng ltra chQn nha thew qua wing va quan 1)% sir dyng 	boo 
dam du thou, boo dam thyc hien hop dong khong &roc hoan tr6; 

Can tai Quyet clink ,s a 352/QD-UBND ngay 30/7/2020 ct.a UBND stinh ve 
viec giao bo sung mat so du an vao ke hoach von dau to ph& trien nguon ngein 
sach Nha ntrOc nam 2020 ciia tinh Gia Lai; 

Can cu Quyet dinh so 689/QD-UBND ngay 29/7/2020 cita Chit tich UBND 
tinh ye viec phe duyet du an deli' to thy dung cong trinh ditong lien huyen Chit 
Se - Chit Pith - Chit Prong, tinh Gia Lai; 

Xet Quyet dinh so 1016/QD-SGTVT ngay 03/12/2020 czia Sa Giao thong 
van tai ve viec phe duyet thiet Ice ban ve thi cong va du tam xay dyng cong trinh 
cluing lien huyen Chu. Se - Chic Pith - Chic Prong, tinh Gia Lai; 

Xet Ta trinh so 217/7Tr-SKHDT ngay 18 than 12 nam 2020 cita Giam dac 
Sa Ke hoach va Dau to ye viec de nghl phe duyet ke hoach lya chQn nha thou du 
an &rang lien huyen Chu. Se - Chit Pith ; Chit Prong, tinh Gia Lai (kern theo 
boo coo ket qua tham dinh) va Ta trinh so 609/TTr-BQLDA ngay 14/12/2020 cila 
Ban quart 1j, du an dclu to xay dung cac tong trinh giao thong tinh. 

QUYET DINH: 

Di&I 1. Phe duyet ke hoach lkra than nha thAu di; an doing lien huyen Chu 
Se - Chu Puh - Chu Prong, tinh Gia Lai vii nOi dung chi tiet theo phy lvc dinh 
kern. 

Di&I 2. Giam dOc Ban quart 1/ du an dau to xay Ong cac cong trinh giao 
thong tinh chiu trach nhiem to chirc lira chQn nha thou theo ke hoach lira chop 
nha thou dirge duyet dam boo tuan thit cac quy dinh hien hanh. De tranh nq dQng 
xay Ong ca ban, khi Chu dau to sir dking chi phi du phong trong gia hcfp &rig 
xay dung phai duqc sir chap thu4n cua ngtr6i quyet dinh dau tu. 

UY BAN NHAN DAN 
TINH  GIA  LAI 



Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hi'eu Luc thi hanh ke tir ngay kst. 

Chanh Van ph6ng Cy ban nhan dan tinh; Giam d6c cac 	Ke hoach va 
DAu tu, Tai chinh, Giao thong van tai, Xay dirng; Giam d6c Kho bac Nha nu& 
tinh; Giam d6c Ban quan 1/ du an dau tu xay ch,mg cac cong trinh giao thong 
tinh; Chu tich UBND cac huyen: Chu Se, Chu Puh, Chu Prong va Thu twang 
cac soy, ban, nganh lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 

No'i nhOn: 
- Nhtr (lieu 3; 	• 
- 	Chu tjch va cac PCT UBND tinh; 
- Cdc PVP UBND tinh; 
- Ltru VT, CNXD, K'TTH. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

DO Tien Diing 



PHU LUC ICE HOAA.tCH LVA CHQN NHA THAU 
Du an duarng lien huyen Chu Se - Chu Puh - Chu Prong, tinh Gia Lai 

(Kern theo Quyit dinh so /QD-UBND ngay / /2020 cera Chir tich UBND tinh) 
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