
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1325 /QĐ-UBND An Giang, ngày   18  tháng  6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc dự án  

xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú (nội trú 2)  

của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG 

 

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

2015 và 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 số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết  một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình và dự án 

nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển 

phương án kiến trúc và Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc dự án Xây 

dựng mở rộng khu điều trị nội trú (nội trú 2) Bệnh viện đa khoa trung tâm An 

Giang; 

Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tại Tờ trình 

số 503/TTr-BVAG ngày 09 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây 

dựng mở rộng khu điều trị nội trú (nội trú 2) của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An 

Giang, với các nội dung như sau: 



- Ông Lê Văn Phước: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - 

Chủ tịch Hội đồng. 

- Ông Khương Văn Mười: Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh – 

Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Ông Từ Quốc Tuấn: Giám đốc Sở Y tế - Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Hạnh: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An 

Giang – Thành viên. 

- Ông Trần Minh Đức: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và khu vực phát triển đô thị An Giang – Thành viên. 

- Ông Văng Phú Vỹ: Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang – Thành 

viên. 

- Ông Trần Văn Sáng: Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư thành phố Cần 

Thơ- Thành viên. 

- Ông Nhan Quốc Trường: Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí Minh – Thành viên. 

- Ông Trần Duy An: Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc thành phố 

Hồ Chí Minh – Thành viên. 

- Ông Nguyễn Đức Hiền: Kiến trúc sư – Thành viên. 

Điều 2: Nhiệm vụ Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh 

hưởng đến kết quả, đánh giá xếp hạng, đồng thời xây dựng và phê duyệt quy 

chế Hội đồng, đánh giá và xếp hạng các phương án thiết kế kiến trúc dự thi, 

báo cáo người quyết định đầu tư về kết quả đánh giá, xếp hạng các phương án 

dự thi, xem xét phê duyệt theo quy định. Hội đồng thi tuyển tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ông, bà có tên tại 

Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh: CT & PCT Lê Văn Phước; 

- VP.UBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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