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 TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu 04-NCB-

Lạng Sơn: Xây dựng 8 phòng ở học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc thuộc dự án 

Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc 

 

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 số 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 337/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình Xây dựng phòng ở 

cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học 

cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc;  

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh v/v 

phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng phòng ở cho học 

sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc; 

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

số 152/BC-SKHĐT ngày 24/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh “Hình thức lựa chọn nhà thầu” gói thầu 04-

NCB-Lạng Sơn (Xây dựng 8 phòng ở học sinh bán trú Trường phổ thông dân 

tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc) thuộc dự án 

Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc với nội dung là: Hình thức 

đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu trực tiếp). 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 

27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTN, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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