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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do  -  Hinh phüc 

TP. Thai Nguyen, ngày 9! tháng C näm 2021 S6:M'UBND-QLDT 

V/v gia h?n  th&i gian thi tuyén và n 
h6 sa dir thi tuyk phixcing an thiët ké 

kiên true cong trinh. 

Kmnh gri: Ban Quàn 1 dr an du tii xay drng thânh ph& 

Sau khi xem xét d nghj cüa Ban Quãn 1 di,r an du ttx xây ding thành ph 

tai Th trinh s 15 liTfr-UBND ngày 02/6/2021 v vic xin gia han  thñ gian däng 

tài va nOp  h so dr thi tuyn phuong an thit k kin tthc Cong trInh: C.0 vu9t 

duông s&t Ha NOi  - Thai Nguyen (nUt giao dung Quang Trung vth du&ng Vit 

B.c), UBND thành pM Thai Nguyen có kin nhu sau: 

1. Dng gia hn thèi gian np M so dr thi tuyn phi.rong an thit k kin 

trác cong trinh: Cu vuqt duàng s.t Ha NOi  - Thai Nguyen (nUt giao &thng Quang 

Trung vói duàng Vit Bc) them 10 ngày, k tr ngày ding thông báo gia hon. 

2. Ht thii gian gia h?n,  Ban Quãn 1 dir an d.0 tu xây drng thành pM t 

chUc 1ira chçn don vj tu vn thiát k kin tr(ic cOng trInh theo quy djnh cUa pháp 

1ut, báo cáo UBND thành ph& 

Nhn ctixçrc Vn bàn nay, yêu cu Ban Quán 1' du an d.0 tu xây drng thãnh 
. pho tnen khai thc hiçn./ 

Nul nhân: 
- Länh dao  UBND TP; 
- Nhu kInh g1ri; 
- Luu: VT, QLD 



TIEN DO TIIIfC HIN 

/UBND-QLDT ngày c7f tháng ' nain 2021 

TT Thô'i gian 
th'c hiên 

Thôi gian 
hoàn thãnh 

Chichil Tênong vic 

1 
Thông báo thii gian gia hn np h 
sci mm thi tuyn (dii kin) 08/6/2021 17/6/2021 10 ngày 

2 Tipnhnhsaphirongandirthjtuyn 18/6/2021 18/6/2021 01 ngây 

T chüc chm tuyn, cong b kt qua, 
trao giâi sau cuQc thi 22/6/2021 25/6/2021 03 ngây 

4 Trmnh UBND thành ph kt qua 28/6/202 1 28/6/202 1 01 ngây 

Dàng tãi kt qua thi yn phug 
an trên phucmg tin dlai ching 5/7/2021 5/7/2021 01 ngày 
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