
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng 

nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600 - Km47+00, ĐT.243 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 trưởng Bộ 

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

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số         

265/BC-SKHĐT ngày 30/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng 

nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600 - Km47+00, ĐT.243 với 

tổng giá trị các gói thầu là 1.686,4 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600 - Km47+00, ĐT.243 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu lựa 

chọn nhà 

thầu 

Hình thức 

hợp đồng 

Thời gian 

thực hiện 

HĐ 

1 
Thi công xây dựng 

công trình 
1.634,1 

Nguồn vốn 

Quỹ bảo trì 

đường bộ địa 

phương 

Đấu thầu rộng 

rãi qua mạng 

trong nước 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 

III/2020 
Trọn gói 03 tháng 

2 
Giám sát thi công xây 

dựng 
52,3 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý 

III/2020 
Trọn gói 

Theo thời 

gian thi 

công 

 Tổng cộng giá gói thầu (làm tròn): 1.686,4 triệu đồng  
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