
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /QĐ-SGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị 
dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các trường PTDT bán trú và các trường liên

cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 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 về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Chính phủ về phê

duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó

khăn giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu

giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Thông tư số

44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh
mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6;

- Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Sở Giáo dục và Đào tạo;
Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc
điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo; Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào

tạo;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Sở Giáo dục và Đào

tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị  dạy
học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các trường PTDT bán trú và các trường liên cấp trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với nội dung như sau:

1. Gói thầu số 1

1.1. Tên gói thầu: Mua sắm cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 cho các

trường PTDT bán trú trên địa bàn tỉnh

1.2. Giá gói thầu: 4.310.591.000 đồng.
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1.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện
Chương trình giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số

3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

1.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

1.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

1.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực).

2. Gói thầu số 2

2.1. Tên gói thầu: Mua sắm cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho các

trường PTDT bán trú huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai.

2.2. Giá gói thầu: 8.744.169.000 đồng.

2.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện
Chương trình giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số

3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

2.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

2.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

2.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

2.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực).

3. Gói thầu số 3

3.1. Tên gói thầu: Mua sắm cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho các

trường PTDT bán trú huyện Bát Xát, Mường Khương.

3.2. Giá gói thầu: 6.625.266.000 đồng.

3.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện
Chương trình giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số

3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

3.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

3.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

3.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

3.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực).



3

4. Gói thầu số 4

4.1. Tên gói thầu: Mua sắm cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho các

trường PTDT bán trú huyện Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

4.2. Giá gói thầu: 7.910.519.000 đồng.

4.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện
Chương trình giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số

3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

4.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

4.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

4.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày(kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

5. Gói thầu số 5

4.1. Tên gói thầu: Mua sắm cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho các

trường liên cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Giá gói thầu: 669.284.000 đồng.

4.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.4. Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh năm 2021 đã giao cho
đơn vị tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

4.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

4.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

4.8.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày(kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

6. Gói thầu số 6

6.1. Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu
mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các trường PTDT bán trú và các

trường liên cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Giá gói thầu: 103.713.600 đồng.

6.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

6.4. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình

giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND
ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh là 101.257.300 đồng.

- Nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo ngân sách tỉnh năm 2021 đã giao cho đơn
vị tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh là 2.456.300
đồng.

6.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

6.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.
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6.7.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

7. Gói thầu số 7

7.1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các trường
PTDT bán trú và các trường liên cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

7.2. Giá gói thầu: 28.590.600 đồng.

7.3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7.4. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình

giáo dục miền núi năm 2021 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND
ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh là 27.590.600 đồng.

- Nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo ngân sách tỉnh năm 2021 đã giao cho đơn
vị tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh là 1.000.000
đồng.

7.5.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

7.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2021.

7.7.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Chủ Đầu tư (Sở Giáo dục và

Đào tạo) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp Sở Giáo dục
và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở;
- Tư vấn đấu thầu;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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