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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trích đo địa chính  

phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án: Cải tạo, nâng cấp  

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn  

(Thuộc địa phận, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ 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 Đấu thầu 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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km 18), tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km 18), tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán kinh phí trích đo địa chính phục vụ 

công tác giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (Thuộc địa phận xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn); 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn.  

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trích đo địa chính 

phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B 

(đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (Thuộc địa phận xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn) với nội dung sau: 
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- Tên gói thầu: Trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn 

(Thuộc địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). 

- Giá gói thầu: 84.696.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư triệu, sáu trăm 

chín mươi sáu nghìn đồng). 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: Tháng 01 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.  

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm triển khai 

tiếp các bước theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 3 (TT PTQĐ TP 4b);                                                                                                      

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Lưu: VT.                                                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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