
Uc' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUYEN CAM LO Doe lap — Tir do — Hanh phüc 

S:979/QD-UBND Cam L3, ngayW tháng6 nám 2021 

QUYET DNH 
V/v phê duyt chi dtnh  thu gói thu s 02: Giám sat khão sat cong trInh 

cong trInh: Phtro'ng an dn bü h thng din âê GPMB phijc vi xây dirng cong 
trInh Dtrô'ng giao thông lien huyn Gio Linh — Cam L thuc Diy an ht tang co' 

ban cho phát triên toàn din tinh Quãng Tr, 
don qua  dla  bàn huyn Cam L 

UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can cü' Luct Td chi'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, 
Can cii' Luat  tha dôi, bô sung m5t so diêu cüa LuçIt To ch'c C'hInh phü và 

Luçt To chic chInh quyên d/aphu'o'ng ngày 22/11/2019, 
Can thLuat Dâu tháu ngày 26/11/2013, 

án c& Nghj djnh so 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ChInh phá quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cia Luçt Dâu thâu ye ly'a chQn nhà thâu; 

Can cz' Quyet djnh so 772/QD-UBND ngày 10/5/2021 cza UBND huyçn 
Cam Lç5 ye vic phê duyt dé cu'cmg nhim vy, phu'oiig an kháo sat, dzr toán 
bu'ó'c lcp báo cáo kinh tê /c9 thuçt dy' an: Phu'o'ng an den bI h thông din dê 
GPMB phyc vy xáy dy'ng Cong trInh Du'&ng giao thông lien huyn Gio Linh — 
Cam Lç5 thuç5c Dy' an hg tang co ban cho phát triên toàn din tinh Quáng Tn, 
dogn qua dja bàn huyn Cam L5; 

Can cz' Quyet djnh sO 896/QD- UBND ngày 24/5/2021 cza UBND huyn 
Cam Ló ye vic phê duyt kê hogch ly'a chQn nhà thâu tu' van 1p BCKTKT cong 
trInh: Phuv'ng an den bli h thông din dê GPMB phyc vy xáy dyng Cong trinh 
Dtràng giao,thông lien huyn Gio Linh — Cam Lç5 thuç5c Dy' an hg tang co' ban 
cho phát triên toàn din tinh Quáng Trj, aogn qua dja bàn huyn Cam LO; 

Theo dê nghj cia Ban Quán lj dy' an Dáu tu' xáy dyng & Phát triên qu9 
dat huyn tgi TO' trinh so 112/TTr-BQLDA ngày 2 4/5/2021, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt chi djnh thu gói thu s 02: Giám sat khão sat cong 
trInh: Phuang an den bü h thông din dê GPMB phiic vi xây dirng cong trmnh 
Dir?ng giao thông lien huyn Gio Linh — Cam L thuc Di,r an ha tang c bàn 
cho phát triên toàn din tinh Quâng Trj, doan qua dja bàn huyn Cam L, vâi 
nhüng ni dung chü yêu sau: 

1. Do'n v thrçrc chi d!nh thau: Cong ty TNHIH Nàm Tam Tam 
- Dja chi: Thj trân Cam Lô, huyn Cam L, tinh Quâng Tn 



Noi nhân: 
-Nhu Diêu3; 
-Ltru:VT. 

2. Giá gói thu: 4.366.000 ding. 
(Bón triu, ha tram sáu mucii sáungàn dóng chán) 

3. HInh thfrc hçrp dông: Hçip dông trQn gói. 
4. Thôi gian thirc hin hqp dng: 30 ngày. 
Diu 2. Ban Quãn 1 dir an Dâu tu xây dirng & Phát triên qu dat huyn, 

Cong ty TNHH Näm Tam Tam có trách nhim triên khai to chirc giám sat khâo 
sat cong trInh theo dung quy trInh quy phm, hin hânh cüa Nhâ nuâc. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü' ngày k. 
Chánh Van phông HDND - UBND huyn, các Trithng phông: TC-KH, 

KT&HT; Giám dôc Kho bc NN huyn, Giám dOe Ban quân 1 dir an Dâu tu xây 
dimg & Phát triên qu5' dat huyn; Thu truâng các phông, ban lien quan, Chü tjch 
UBND xã Cam Thành, xã Cam Tuyên va Giám doe Cong ty TNHH Näm Tam 
Tam chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Trn Anh Tun 
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