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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa 

Liên thôn 1, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 646-QĐ/TU ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 

việc hỗ trợ kinh phí xây nhà văn hóa thôn cho huyện Lộc Bình 

 Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Nhà văn hóa Liên thôn 1, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 75/BC-

TCKH ngày 05/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn 

hóa Liên thôn 1, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với những nội 

dung sau:  

1. Phần công việc đã thực hiện: 39.773.375 đồng (Ba mươi chín triệu, bẩy 

trăm bẩy mươi ba nghìn, ba trăm bẩy mươi năm đồng), bao gồm các công việc: 

Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các 

hình thức lựa chọn nhà thầu: 29.194.651 đồng (Hai mươi chín triệu, một trăm 

chín mươi bốn nghìn, sáu trăm năm mươi mốt đồng), bao gồm các công việc: Quản 

lý dự án; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; thẩm tra phê duyệt quyết 

toán công trình; chi phí bảo trì công trình; chi phí dự phòng. 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 631.031.974 đồng 

(Sáu trăm ba mươi mốt triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn, chín trăm bẩy mươi 
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bốn đồng), bao gồm các công việc: Giám sát thi công xây dựng; Thi công xây dựng 

công trình (Chi tiết theo Biểu đính kèm). 

 Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch 

UBND xã Minh Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(HVĐ). 

 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

                          

        
         Hoàng Hùng Cường 



BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Nhà văn hóa Liên thôn 1, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /4/2022 của Chủ tịch UBND  huyện Lộc Bình) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

A. Dịch vụ tư vấn: 

1 
Gói thầu số 01:  Giám 

sát thi công xây dựng 
20.070.098 

Sử dụng Quỹ 

dự trữ của 

Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn (Từ 

nguồn đảng phí 

trích giữ lại) và 

các nguồn vốn 

hợp pháp khác  

Chỉ  định 

thầu  rút gọn 
 

Quý 

II/2022 
Trọn gói 120 ngày 

B. Xây lắp:  

2 

 

Gói thầu số 02: Thi công 

xây dựng 
610.961.876 

Chỉ  định 

thầu  rút gọn 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

II/2022 
Trọn gói 120 ngày 

Tổng cộng giá trị gói thầu: 631.031.974 đồng  

(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu,không trăm ba mươi mốt nghìn, chín trăm bẩy mươi bốn đồng). 
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