UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số :7608

/QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 20215

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc
và Tổ kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc
Công trình: Xây dựng cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường
Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số
47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức
chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;
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 quy
định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Thông báo số 136/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Nam
Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thi tuyển phương án thiết
kế kiến trúc dự án Xây dựng cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường
Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh
Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc dự án Xây
dựng cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành
phố Nam Định;
Căn cứ Văn bản số 1322/SXD-QH ngày 25/8/2021 của Sở Xây dựng; Văn
bản số 1733/SGTVT-VPS ngày 24/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải; Văn bản số
11/HKTS-VP ngày 25/8/2021 của Hội kiến trúc sư tỉnh Nam Định về việc cử nhân
sự tham gia Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng cầu qua
sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 276/TTr-BQL ngày 08/9/2021 của Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án
kiến trúc và Tổ kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công
trình: Xây dựng cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu
Lợi, thành phố Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và Tổ kỹ thuật
giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Xây dựng cầu qua

sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định,
gồm những ông (bà) có tên dưới đây:
I – Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc:
1. Ông: Trần Huy Thành

Phó Chủ tịch UBND thành phố

2. Ông: Phan Ngọc Linh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Kiến trúc sư

3. Ông: Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

4. Ông: Nguyễn Đình Khánh

Trưởng phòng QHKT Sở Xây dựng – Kiến trúc sư

5. Ông: Bùi Đức Cần

Trưởng phòng Quản lý nhà và VLXD Sở Xây dựng –
Kiến trúc sư

6. Ông: Đặng Mạnh Cường

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Nam
Định – Kiến trúc sư

7. Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên

Phó phòng Quản lý nhà và VLXD Sở Xây dựng –
Kiến trúc sư

8. Ông: Đỗ Duy Phương

Trưởng phòng thiết kế Viện Quy hoạch xây dựng
tỉnh Nam Định – Kiến trúc sư

9. Ông: Đỗ Thành Nam

Phó phòng thiết kế Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh
Nam Định – Kiến trúc sư

10. Ông: Phạm Gia Thụy

Hội kiến trúc sư tỉnh Nam Định – Kiến trúc sư

11. Ông: Phạm Đình Phùng

Hội kiến trúc sư tỉnh Nam Định – Kiến trúc sư

12. Ông: Lê Thanh Duận

Quyền Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP

13. Ông: Nguyễn Trường Anh Trưởng phòng Quản lý đô thị TP – Kiến trúc sư
14. Ông: Ngô Hoàng Việt

Phó Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường

15. Ông: Nguyễn Thế Hùng

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị TP – Kiến trúc sư

II – Tổ kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc:
1. Ông: Lê Thanh Duận

Q.Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP – Tổ trưởng

3. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ Ban QLDA ĐTXD TP – Tổ viên

3. Ông: Nguyễn Viết Hồng

Cán bộ Ban QLDA ĐTXD TP – Tổ viên

4. Ông: Mai Tiến Đạt

Cán bộ Ban QLDA ĐTXD TP – Tổ viên

5. Bà: Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên VP HĐND-UBND TP – Tổ viên

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Hội đồng thi tuyển tổ chức đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp
Chủ đầu tư lựa chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch,
kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi

trường để thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và
không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp hạng.
- Hội đồng thi tuyển làm việc theo Quy chế do Hội đồng quy định. Chủ tịch
Hội đồng chỉ đạo xây dựng Quy chế Hội đồng và chủ trì trong suốt thời gian Hội
đồng làm việc. Hội đồng thi tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu của cuộc thi;
Xem xét, tổng hợp dữ liệu và thông tin liên quan giúp Hội đồng thi tuyển; Chuẩn
bị mẫu biểu, tổng hợp kết quả đánh giá và dự thảo các văn bản theo yêu cầu của
Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Tổ kỹ thuật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng HĐND-UBND Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND TP;
- Như điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Lưu VT, ĐT.

CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

