
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  2437  /SCT-VP    Bình Thuận, ngày  10  tháng 10 năm 2022 

V/v mời nhà thầu tham gia Tư 

vấn quản lý dự án công trình 
 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc 

cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 

3d và 3e công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở 

Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới 

sân đường bê tông và nhà vệ sinh; 

 Sở Công Thương Bình Thuận mời các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực tư vấn xây dựng tham gia công tác Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa 

chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng 

mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông 

và nhà vệ sinh. 

 Quý Doanh nghiệp có quan tâm đến công tác tư vấn nêu trên, đề nghị 

đến Sở Công Thương Bình Thuận tại địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường Ph  

Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đ  tiến hành thương thảo hoàn thiện 

h p đ ng cho công tác nêu trên, thời gian k  t  ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến 

ngày 20 tháng 10 năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 Võ Văn Hòa 
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