
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân  

thuộc hợp phần 1 Dự án Phát triển giao thông đô thị  

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
____________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 53/TTr-SXD ngày 

07 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân 

thuộc hợp phần 1 Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển), gồm các cá nhân có tên sau: 

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển: 

1. Ông: Doãn Minh Khôi, PGS.TS.KTS - Viện trưởng Viện Quy hoạch và 

Kiến trúc đô thị. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi tuyển: 

2. Ông: Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương. 

Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển: 

3. Ông: Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương. 

4. Ông: Trần Hồ Đăng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG ____________ 

Số:                /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ 

Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2022 
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Các Ủy Viên Hội đồng thi tuyển: 

5. Ông: Trương Văn Quảng, TS. KTS, Phó tổng thư ký Hội Quy hoạch phát 

triển đô thị Việt Nam; 

6. Ông: Trần Thanh Bình, TS. KTS, Chuyên gia Hội Kiến trúc sư Việt Nam; 

7. Ông: Nguyễn Huy Đồng, KTS, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Hải Dương; 

8. Ông: Phạm Thắng Lợi, KTS, Chủ tịch Câu lạc bộ Kiến trúc - Xây dựng 

trẻ tỉnh Hải Dương; 

9. Ông: Trần Việt Thắng, ThS. KTS, Giám đốc Trung tâm quy hoạch đô thị 

và nông thôn - Sở Xây dựng Hải Dương. 

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển 

1. Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp chủ đầu 

tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án 

Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt 

là Công trình). 

2. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Hội 

đồng thi tuyển; chủ trì trong suốt thời gian Hội đồng thi tuyển làm việc. 

3. Các thành viên tuân thủ nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi tuyển, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không 

có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng. 

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi tuyển 

1. Hội đồng thi tuyển chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi 

khi có tối thiểu 3/4 số thành viên có mặt. 

2. Chủ tịch và các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác ngoài Hội đồng thi tuyển các thông tin về nội dung thảo luận, ý 

kiến kết luận của Hội đồng thi tuyển trong thời gian đánh giá, xếp hạng các 

phương án dự thi. 

3. Hội đồng thi tuyển sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Dương để ban hành các văn bản có liên quan đến quá trình thi tuyển phương án 

kiến trúc Công trình tại Quyết định này. 

4. Hội đồng thi tuyển tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi và công bố kết quả 

1. Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng 

phương pháp, tiêu chí quy định trong quy chế Hội đồng thi tuyển và theo nguyên 

tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án theo thứ tự từ 1 đến 3. 
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2. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội 

đồng thi tuyển tham gia ký xác nhận và gửi đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. 

3. Trường hợp không có phương án đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu quy 

định trong Quy chế thi tuyển, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (đơn vị tổ 

chức cuộc thi) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển lại. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương công bố công khai kết quả và tổ 

chức trao giải thưởng sau khi kết thúc cuộc thi; gửi kết quả cuộc thi đến Sở Xây 

dựng, Sở Giao thông vận tải. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở: Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Dương; các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Dương; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Cao Cường, Minh; 

- Lưu: VT, KTN, Đôn.(16) 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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