
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 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 kế hoạch lựa chọn nhà thầu   

công trình Cấp nước sinh hoạt xã Chi Lăng, huyện Tràng Định  

 

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 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 Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước 

sinh hoạt xã Chi Lăng, huyện Tràng Định thuộc Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB; 

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

số 160/BC-SKHĐT ngày 05/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp 

nước sinh hoạt xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết 

định này. 

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

Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 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; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 



BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên gói thầu 

Giá trị  

gói thầu  

(triệu đồng) 

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 
Thi công xây dựng 

công trình  
898,3 Vốn chương trình “mở 

rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” 

vay vốn WB + Vốn 

đối ứng từ ngân sách 

tỉnh, Nhân dân đóng 

góp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác 

Chỉ định 

thầu 
 Quý II/2020 Trọn gói 180 ngày 

2 
Giám sát thi công 

xây dựng  

23,0 

 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Quý II/2020 Trọn gói 180 ngày 

3 

Lập HSMT, Đánh 

giá HSDT thi công 

xây dựng 

2,1 

 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 Quý II/2020 Trọn gói 45 ngày 

4 Bảo hiểm công trình 2,7 
Chỉ định 

thầu rút gọn  
Quý II/2020 Trọn gói 545 ngày 

  Tổng giá trị các gói thầu: 926,1 triệu đồng. 
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