
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-SKH Lào Cai, ngày        tháng     năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Biên soạn, xây dựng và in ấn cuốn "Lào Cai tiềm năng và triển vọng"  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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 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 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 XH, tổ chức XH - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, 

thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, 

đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chi tiết dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 474001/CT-AAIS ngày 30/6/2022 và Báo 

cáo kết quả thẩm định giá số 474001/BC-AAIS ngày 30/6/2022 của Công ty TNHH 

Thông tin Tư vấn Định giá; 



 

 

Xét đề nghị của Văn phòng Sở tại Tờ trình số 16/TTr-VP ngày 07/7/2022 và 

Văn bản số 06/ĐTTĐ&GSĐT-TĐ ngày 07/7/2022 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định 

và Giám định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Biên soạn, xây dựng và in ấn cuốn "Lào Cai tiềm năng và triển vọng" với nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Phê duyệt dự toán: 

- Tên dự toán: Biên soạn, xây dựng và in ấn cuốn "Lào Cai tiềm năng và 

triển vọng". 

- Nội dung thực hiện: Biên soạn, xây dựng, thiết kế và in ấn cuốn “Lào Cai tiềm 

năng và triển vọng”. 

- Dự toán kinh phí thực hiện: 305.021.000 đồng (Ba trăm linh năm triệu không 

trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn). 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2022. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tên gói thầu: Biên soạn, xây dựng và in ấn cuốn "Lào Cai tiềm năng và triển vọng". 

- Giá gói thầu: 305.021.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2022. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng). 

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

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022.  

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.  

Điều 2. Phòng Kinh tế Đối ngoại, Văn phòng Sở và các phòng ban có liên 

quan thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định về đấu thầu và thanh 

quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, KTĐN, VP 

 

 
            Phan Trung Bá 
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