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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ 

công Trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công cộng, vị trí trung tâm 

phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sảm phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn tại Báo 

cáo số 11/BC-TCKH ngày 17/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung 

cấp dịch vụ công Trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công cộng, vị trí trung 

tâm phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022 với nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Dự toán kinh phí 

- Tên dịch vụ công: Trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công cộng, vị 

trí trung tâm phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

 - Mục tiêu nội dung thực hiện: Thực hiện trang trí hoa cảnh trên địa bàn 

thành phố chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân 2022, 

nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, du xuân thưởng ngoạn ngắm 

hoa, cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho 

nhân dân trên địa bàn thành phố và du khách trong những ngày đầu Xuân; góp 

phần kích cầu du lịch của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng; thể hiện nét văn 

hóa và tạo sự tươi mới của thành phố để đón chào một năm mới với nhiều khởi 

sắc. 
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Tổng giá trị dự toán: 3.480.093.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm tám 

mươi triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí trang trí hoa cây cảnh: 3.473.093.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định giá: 7.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế 2022. 

- Hình thức quản lý: Đơn vị thực hiện trực tiếp thực hiện quản lý dự án. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2022 và tháng 02/2022.  

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các 

cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các bước theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
cung cấp dịch vụ công Trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công cộng, vị trí trung tâm phục vụ tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022  
(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ-UBND  ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)  

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 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 

Gói thầu cung cấp dịch vụ 

công Trang trí hoa cảnh tại 

một số khu vực công cộng, 

vị trí trung tâm phục vụ tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và 

lễ hội Xuân năm 2022 

3.473.093.000 
Sự nghiệp 

kinh tế 2022  
Đặt hàng 

Tháng  

01/2022 
Trọn gói 20 ngày 

(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm bẩy mươi ba triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng./.) 
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