
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                              

Số:           /QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, dự toán tổ chức thi 

tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ 

đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Thông báo số 136/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thi tuyển phương án kiến 

trúc dự án: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ 

Hữu Lợi, thành phố Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình: 

Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, 

thành phố Nam Định; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Nam Định, Tờ trình số 99/TTr-SXD ngày 09/9/2021 của Sở 

Xây dựng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, dự toán tổ chức thi 

tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường 

Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định với nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ thiết kế theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Quy chế thi tuyển theo Phụ lục II đính kèm. 

3. Dự toán tổ chức thi tuyển: 

Giá trị dự toán là 154.350.000 đồng (Một trăm năm mươi tư triệu, ba trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

Trong đó: 
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STT Nội dung chi phí Giá trị (đồng) 

01 Chi phí hoạt động của Hội đồng thi tuyển và Tổ kỹ 

thuật giúp việc Hội đồng 
32.500.000 

02 Chi phí đăng tải thông tin về Thi tuyển, Hội đồng thi 

tuyển; và kết quả của cuộc thi 
15.000.000 

03 Chi phí các giải thưởng và hỗ trợ các phương án dự 

thi 
85.000.000 

04 Chi phí khác 14.500.000 

05 Dự phòng phí 5% 7.350.000 

Tổng cộng 154.350.000 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để công bố); 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 
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