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Số:         /QĐ-UBND 
 

Hồng Lĩnh, ngày       tháng 8 năm 2022 
                                                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công 

trình: Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 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 các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành quy định 

phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã: Số 1080/QĐ-UBND ngày 

30/5/2022 về việc phe duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mái che di 

động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; số 1606/QĐ-UBND ngày 

04/8/2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; 

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 08/8/2022 của UBND phường Bắc 

Hồng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mái che di 

động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và đề nghị của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình 

Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, với nội dung 

chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
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Điều 2. Giao UBND phường Bắc Hồng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Bắc 

Hồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (bản giấy); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Huy Hùng 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /8/2022 của UBND thị xã) 
 

Đơn vị tính: Đồng. 

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

01.XL: Thi công xây dựng công trình 

Mái che di động sân Trường mầm non 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh theo hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công được duyệt 

700.804.000 
(đã trừ 3% tiết 
kiệm theo quy 

định) 
Ngân 

sách 

thị xã 

Chỉ định 

thầu 
- Tháng 8/2022 

Trọn 

gói 

90 ngày, 

kể từ 

ngày  

2 
02. GS: Giám sát thi công xây dựng 

công trình 
23.679.000 

Chỉ định 

thầu 
- Tháng 8/2022 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Tổng cộng 724.483.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
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