
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM ĐÔNG

Số:     /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Đông, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Khởi công xây dựng

 Công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Cẩm Đông 
(Đoạn từ trường mầm non đến đường tỉnh 394)

Kính gửi: - UBND huyện Cẩm Giàng;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Giàng;
-Thường trực ĐU-HĐND xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 
/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội: 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 đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
luật đầu tư công;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật 62/2020/QH2014) ngày 17 tháng 6 
năm 2020;

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 09/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND xã Cẩm 

Đông; Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đường giao 
thông xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng (đoạn từ trường mầm non đến đường tỉnh 394).

UBND xã Cẩm Đông thông báo khởi công xây dựng công trình: Cải tạo nâng 
cấp đường giao thông xã Cẩm Đông (Đoạn từ trường mầm non đến đường tỉnh 394), 
như sau:

1. Thông tin chủ đầu tư
- Tên chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Đông; 
- Địa chỉ liên hệ: UBND xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;
- Số điện thoại: 0223.786.575;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương;



2. Thông tin công trình:
- Tên công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Cẩm Đông (Đoạn từ 

trường mầm non đến đường tỉnh 394),
- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;
- Loại công trình: Công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông.
- Cấp công trình: Công trình cấp IV.
- Tổng mức đầu tư: 14.904.670.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm 

linh bốn triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Quy mô xây dựng công trình,
- Loại mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1.
- Vận tốc thiết kế: V = 40 km/h.
- Các hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm: Nền đường, thoát nước, phòng hộ 

báo hiệu.
3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác.
4. Thông tin các nhà thầu
- Tên đơn vị thi công: Liên danh xây dựng LG - Thiên Phú
- Tên đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

Thống Nhất KT.
- Tên đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Minh HD.
- Tên đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây 

dựng 7.

5. Thời gian thi công
Ngày khởi công: 16/5/2022, thời gian thi công 240 ngày.
UBND xã Cẩm Đông (chủ đầu tư) thông báo để các cấp được biết và theo dõi 

chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND huyện, PKT-HT huyện (b/c);
- TTĐU, HĐND xã (b/c)
- BCĐ xây dựng xã;;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quyên
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