
 

 

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   AN T  CH C THI T   N                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:   3386  /QĐ-BTC                 Phan Thiết, ngày    23  tháng  7  năm 2021 

 

Q  ẾT ĐỊNH 

Về việc ph  d  ệ  Q   ch   hi     n phương án  hi   k  ki n  rúc  
Công  rình: Cổng chào đường L  D ẩn,  hành phố Phan Thi   

 

              TRƯỞNG  AN T  CH C C ỘC THI 

 

 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
24/02/2017 của UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 và 
bố trí vốn thực hiện các dự án khởi công mới năm 2021 (đợt 1) nguồn vốn ngân 
sách tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cổng chào đường Lê 
Duẩn, thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi tuyển 
phương án kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết; 
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Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND 
thành phố Phan Thiết về việc thành lập Ban Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế 
kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết; 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tại Công 
văn số 1163/BQLDA-DD ngày 15/7/2021, 

Q  ẾT ĐỊNH: 

Điề  1.  hê duyệt Quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: 
Cổng chào đường Lê  uẩn, thành phố  han  hiết với nội dung chi tiết tại tập Quy 
chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình kèm theo. 

Điề  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điề   . Chánh   n ph ng  Đ   và      thành phố, thành viên  an  ổ 
ch c, thành viên  ội đ ng thi tuyển, thành viên  ổ    thuật và các đơn vị được mời 
thi tuyển c n c  Quyết định thi hành./. 

 

  

 

   

 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG  AN T  CH C 
-  hư Đi u     an QL  : 0     
- CT, PCT UBND tp - Lê   n Chơn; 
-  hó Chánh   n ph ng  Đ    
- Lưu:   , Q Đ    .14) 
  

 

 

 

 
  

PHÓ CHỦ TỊCH   ND THÀNH PHỐ 

   L  Văn Chơn 
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