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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn Thanh Miện, ngày       tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Triệu Thái, 
thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện”  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng;
Căn cứ vào Hồ sơ pháp lý và năng lực của Công ty TNHH đầu tư và môi 

trường Tuấn Việt;
Xét Hồ sơ pháp lý và năng lực của Công ty TNHH đầu tư và môi trường 

Tuấn Việt;
Xét đề nghị của Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt đơn vị trúng Chỉ định thầu gói thầu: Đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Triệu Thái, thị 
trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện; địa điểm: thị trấn Thanh Miện, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương”.
 1. Tên Gói thầu: Đánh giá tác động môi trường

2. Đơn vị trúng Chỉ định thầu: Công ty TNHH đầu tư và môi trường Tuấn 
Việt (Địa chỉ: Tổ 6 khu 6, phường Hà Lầm, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Giá trúng Chỉ định thầu: 
+ Đánh giá tác động môi trường: 250.000.000 đ (đã bao gồm VAT) Giá 

trên là giá tạm tính và sẽ nghiệm thu theo kết quả thẩm định của Sở ban ngành 
liên quan.

Tổng giá trị: 250.000.000  đ (đã bao gồm VAT)
(Viết bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng.)

4. Thời gian và tiến độ thực hiện: 90 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng và 
chủ đầu tư bàn giao đủ hồ sơ.
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5. Phương thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói
Điều 2: Công ty TNHH đầu tư và môi trường Tuấn Việt căn cứ nội dung 

phê duyệt tại Điều 1 có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo 
đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3: Văn phòng HĐND & UBND thị trấn, các ban ngành thị trấn và 
các đơn vị tư vấn có liên quan, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và môi trường 
Tuấn Việt chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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