
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

gói thầu mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ 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;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 

218/BC-STC ngày 06/6/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 2022, với 

các nội dung sau: 

I. Danh mục mua sắm và dự toán 

1. Danh mục mua sắm: quà tặng bằng hiện vật cho người có công năm 

2022: 7.248 chiếc phích đựng nước Inox Rạng Đông - Model: RD-2045ST6.TQ 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).  
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 2. Dự toán mua sắm: 3.075.622.480 đồng (Ba tỷ, không trăm bảy mươi 

lăm triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi đồng), cụ thể: 

a) Chi phí mua sắm thiết bị: 3.044.160.000 đồng; 

b) Chi phí tư vấn:          9.132.480 đồng; 

c) Chi phí thẩm định giá:       22.000.000 đồng; 

d) Chi phí đăng báo đấu thầu:  330.000 đồng. 

3. Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 (kinh phí Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ 27/7). 

4. Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Thời gian thực hiện: quý II, III năm 2022. 

6. Địa điểm giao hiện vật: tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Tên gói thầu 

a) Gói thầu số 01: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; 

b) Gói thầu số 02: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

c) Gói thầu số 03: mua sắm quà tặng bằng hiện vật cho người có công 

năm 2022. 

2. Tổng giá trị các gói thầu: 3.053.292.480 đồng (Ba tỷ, không trăm năm 

mươi ba triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi đồng), trong 

đó: 

a) Giá gói thầu số 01:         6.088.320 đồng; 

b) Giá gói thầu số 02:         3.044.160 đồng; 

c) Giá gói thầu số 03:  3.044.160.000 đồng. 

Mức giá trên là giá tối đa đã bao gồm: chi phí vận chuyển, thiết kế, in ấn 

bao bì sản phẩm riêng theo yêu cầu, nghiệm thu bàn giao tại đơn vị sử đụng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thuế giá trị gia tăng theo quy định. Tài sản đảm bảo 

đúng quy cách, thông số kỹ thuật, mẫu mã được duyệt, chất lượng mới 100%, 

sản xuất năm 2022. Bảo hành kể từ ngày nghiệm thu bàn giao sử dụng tại đơn vị 

sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
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hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Kinh phí Kỷ niệm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ 27/7). 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu 

a) Gói thầu số 01, 02: chỉ định thầu rút gọn. 

b) Gói thầu số 03: đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 03: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý II, III năm 2022. 

7. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói (đối với cả 3 gói thầu). 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng 

a) Gói thầu số 01, 02: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

b) Gói thầu số 03: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện các nội 

dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện lựa 

chọn nhà thầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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Phụ lục  

Danh mục mua sắm Quà tặng bằng hiện vật cho Người có công năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /6/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

1 

PHÍCH ĐỰNG NƯỚC INOX 

RẠNG ĐÔNG - MODEL: RD-

2045ST6.TQ 

Chiếc    7.248  420.000 3.044.160.000 

  * Dung tích: 2 lít         

  * Chất liệu: Thân Inox, vai nhựa         

  Chi tiết:         

  
 - Phích được tối ưu với 6 lớp cách 

nhiệt 
        

  
 + Lớp vỏ ngoài làm bằng Inox xước 

mạ màu, bền, bóng, đẹp 
        

  
  + 2 lớp thuỷ tinh cao cấp an toàn 

thực phẩm  
        

    + 2 lớp mạ bạc phản xạ nhiệt          

  
  - Dung tích: 2 lít, giữ nóng trong 12 

giờ và giữ lạnh trong 24 giờ.  
        

   Độ giữ nhiệt sau 06 giờ: ≥   8000C          

  
  - Nút, vai nhựa PP nguyên sinh. Nút 

bấm trên nắp cùng màu với thân phích.  
        

  

 - Gioăng silicone kin khít, nâng cao 

khả năng giữ nhiệt. Gioăng phích phải 

đảm bảo an toàn vệ sinh theo tiêu 

chuẩn mà cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền xác nhận. 

        

  
 - Hệ thống bơm nước vô cùng thuận 

tiện, không phải mở nắp khi sử dụng. 
        

  
 - Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, 

an toàn - tiện dụng. 
        

  
 - Miệng phích thiết kế khoa học, dòng 

nước chảy gọn, đều 
        

  

 - Thân Inox màu độc đáo (Màu café), 

sơn phủ chống vân tay, có độ bền cao, 

cho thời gian sử dụng lâu dài 
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  - Ruột phích sử dụng thuỷ tinh cao 

cấp không bị gỉ sét, chịu nhiệt cao, 

không sinh ra thuỷ ngân và các chất 

độc hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực. 

Trên thân ruột có dập chìm logo nhà 

sản xuất chứng minh hàng chính hãng, 

không phải hàng giả - hàng nhái. 

        

  

 * Sản phẩm phích được chứng nhận 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an 

toàn QCVN 12-1, 2, 3: 2011/BYT: 

QCVN 12-4:2015/BYT. Áp dụng tiêu 

chuẩn của nước anh BSEN 12546-

1:2000 

        

  
 * Sản phẩm được đựng trong hộp 

Doublex in offset tiêu chuẩn 
        

  
 * Có mã vạch để nhận biết xuất xứ 

sản phẩm. 
        

   * Sản phẩm thương hiệu Rạng Đông         

  
  * Nội dung in trên sản phẩm do 

khách yêu cầu. 
        

  

 * Đóng gói: 4SP/01 thùng Carton KT: 

(345x349x415)mm, trọng lượng 

thùng: 6,5 kg. 

        

  Tổng cộng:       3.044.160.000  

   Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi tư triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng. 

  * Ghi chú: giá trên đã bao gồm VAT, chi phí thiết kế, in ấn, bao bì, vận chuyển theo yêu cầu 

bên mua. 
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