
UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:      /PVHTT 

V/v: Mời tham gia chào giá chỉ định thầu 

rút gọn Gói thầu số 03TV: Tư vấn quản lý 

dự án Công trình Nhà sàn truyền thống 

người Ê đê - huyện Sông Hinh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sông Hinh, ngày     tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: Quý đơn vị nhà thầu. 

 

 

   - Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Quyết định số 2964/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND 

huyện Sông Hinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

  - Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện 

Sông Hinh về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà sàn truyền 

thống người Ê đê - huyện Sông Hinh; 

- Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện 

Sông Hinh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà sàn truyền 

thống người Ê đê - huyện Sông Hinh; 

- Căn cứ Quyết định số 09/ QĐ-PVHTT ngày 07/03/2023 của của Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện Sông Hinh về việc Phê duyệt giá gói thầu Công trình: Nhà 

sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh;  

  Hiện nay, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh tổ chức đấu thầu 

bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Luật đấu thầu như sau:  

Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án. 

Công trình: Nhà sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh 

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách huyện (trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025). 

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

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Ngày 13 tháng 3 năm 2023. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2023. 

 

 



2 

 

Thời gian nhận báo giá: Trước 9h phút 00 ngày 13 tháng 3 năm 2023. 

Địa điểm: Số 15 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên, Điện thoại: 02573859039 - Email: pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn. 

Quý đơn vị quan tâm xin phúc đáp bằng văn bản, đồng thời gửi kèm 01 bộ hồ 

sơ năng lực của đơn vị mình về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước thời hạn 

nêu trên;  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;           

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT+HSCT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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