
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SKHĐT   Hà Nam, ngày        tháng 8 năm 2021 
 

                        
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 45/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2016 và số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam; 

Căn cứ Văn bản cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn của các Sở, ngành, địa 

phương; 

Căn cứ Công văn số 38/2021/CV-VACC ngày 09/8/2021 của Hiệp hội các 

nhà thầu xây dựng Việt Nam; 

Theo đề nghị tại Đơn kiến nghị số 02/0308/2021/CV-PLL ngày 03/8/2021 của 

Công ty cổ phần POLILAND về việc kiến nghị kết quả đấu thầu; 

Theo đề nghị của Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà 

thầu “Gói thầu: Xây lắp” thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm 

hành chính công xã Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn), gồm những ông 

bà sau: 

1. Ông Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên. 

3. Ông Nguyễn Văn Huyên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh: 

Thành viên. 

4. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở 

Xây dựng: Thành viên. 

5. Ông Đỗ Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính: 

Thành viên. 

6. Ông Trịnh Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Duy Tiên: Thành viên. 

7. Ông Đinh Hữu Hường - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh Hà Nam: Thành viên. 
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Điều 2. Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn, gồm 

những ông, bà sau: 

1. Ông Dương Tuấn Dũng - Chuyên viên Phòng Thẩm định và Giám sát đầu 

tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Ông Phạm Lê Hoàng - Chuyên viên Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn, Bộ phận thường 

trực giúp việc: 

- Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các 

cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét. 

- Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số; 

từng thành viên được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý 

kiến của mình. 

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của kiến nghị của nhà 

thầu, Hội đồng tư vấn có báo cáo kết quả làm việc và đề nghị người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

- Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ về hành chính theo 

sự phân công của Chủ tịch Hội đồng tư vấn; tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà 

thầu có kiến nghị nộp. 

- Phương thức, địa điểm làm việc: Làm việc trực tiếp tại Trụ sở làm việc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ./. 
 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- PGĐ Lê Đức Phúc; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND thị xã Duy Tiên; 

- UBND xã Tiên Sơn; 

- Lưu: VT, TĐ&GSĐT. 

  

  
 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Lượng 
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