UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Số: 78 /QLĐT-QLDA

TP. Lào Cai, ngày 31 tháng 03 năm 2021

V/v chỉ định tư vấn thẩm tra Báo cáo
kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt hệ
thống điện chiếu sáng cong công trên
tuyến đường tỉnh lộ 156B (đoạn từ
km25+230 đến km26+600) phường
Duyên Hải, thành phố Lào Cai

Kính gửi: Trung tâm Giám định chất lượng Xây dựng tỉnh Lào Cai.
Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai được giao làm đại diện Chủ đầu
tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cong công trên tuyến
đường tỉnh lộ 156B (đoạn từ km25+230 đến km26+600) phường Duyên Hải,
thành phố Lào Cai.
Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh
Lào Cai về ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc phê duyệt
chủ trương đầu tư các dự án xây dựng đô thị loại I trên địa bàn thành phố Lào Cai.
Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai đề nghị Trung tâm Giám định
chất lượng Xây dựng tỉnh Lào Cai thực hiện thẩm tra hồ sơ nêu trên. Giá trị dự
toán lập đề nghị của Chủ đầu tư là: 1.280.000.000 đồng.
Thời hạn thẩm tra và báo cáo kết quả gửi về Phòng Quản lý đô thị thành
phố Lào Cai trước ngày 10/04/2021.
Thông tin liên lạc: Ông Hoàng Hồng Thái, điện thoai: 0972217972.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.Thái.4 bản.
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