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           Hà Tĩnh,  ngày       tháng      năm 2021 

 
     QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước  

theo phương thức tập trung năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 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 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 

trung năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện Văn bản số 1576/UBND-TH2 ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung; 

 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

593/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021. 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước 

theo phương thức tập trung năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, với nội dung 

chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Giao Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công: 

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thống nhất điều chỉnh các thuật ngữ 

đảm bảo tính đồng nhất và cập nhật, rà soát các vấn đề khác có liên quan (nếu 



2 
 

 

có) theo quy định để làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu như kiến nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 593/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 11 

năm 2021. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công (Bên mời thầu); Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2. 
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PHỤ LỤC 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

    (kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /     /2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(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 

TB 04.2021: Mua sắm thiết 

bị văn phòng và thiết bị dạy 

học theo danh mục, số 

lượng được phê duyệt 

111.433.483.660 

Nguồn vốn ngân sách nhà nước 

đã được bố trí cho Sở Giáo dục 

và Đào tạo tại Quyết định số 

4317/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019, Quyết định số 

4369/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020 và Văn bản số 

4791/UBND-VX ngày 

27/7/2021 của UBND tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng 

01 giai 

đoạn, 02 

túi hồ sơ 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

90 ngày, 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

2 
TV 06.2021: Tư vấn lập E-

HSMT, đánh giá E-HSDT 
125.760.000 

Nguồn vốn hợp pháp khác theo 

quy định và nguồn ngân sách 

nhà nước (nếu thiếu) 

Chỉ định 

thầu 
 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

30 ngày, 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

3 

TV 07.2021: Tư vấn thẩm 

định E-HSMT, kết quả 

LCNT 

114.700.000 
Chỉ định 

thầu 
 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

30 ngày, 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

Tổng cộng: 111.673.943.660 đồng 
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