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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm 

toán dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc:  

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

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 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài;  

Căn cứ Hiệp định khoản vay số 3633 -VIE (COL) ký ngày 12/4/2018 giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển 

Châu Á; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn; 

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 Sổ tay mua sắm đấu thầu (kèm theo Quyết định số 1581/QĐ-

BKHĐT ngày 26/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Sổ tay quản trị dự án 

(PAM BIIG1 tháng 11/2017); 

Căn cứ Công văn số 2604/UBND-KTTCKT ngày 17/5/2019 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 2724/UBND-KTTCKT ngày 05/8/2019 của UBND 

tỉnh Cao Bằng; Công văn số 2522/UBND-KTTH ngày 14/8/2019 của UBND 

tỉnh Hà Giang nội dung về ủy quyền lựa chọn tư vấn thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính hằng năm dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông 

Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn”; 

Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương 

nhiệm vụ và giá gói thầu kiểm toán dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện 

các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn”; 

Căn cứ Thư phản hồi ngày 13/01/2020 của ADB kiến nghị sử dụng hợp 
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đồng trọn gói cho gói thầu kiểm toán; 

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

số 40/BC-SKHĐT ngày 04/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Kiểm 

toán dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, 

Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: 

Điều chỉnh hình thức hợp đồng thực hiện Gói thầu Kiểm toán dự án “Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn và Lạng Sơn” từ “Hợp đồng theo thời gian” sang “Hợp đồng trọn gói”. 

Điều 2. Các nội khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản 

lý dự án Lạng Sơn (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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