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QUYẾT ĐỊNH 

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

cuốn sách Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945-2020) 

 
 

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 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 xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 167-QĐ/TU, ngày 28/02/2011 của BTV Tỉnh ủy Lạng 

Sơn quy định mức chi biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền 

thống Văn phòng và các ban Đảng; 

Căn cứ Thông báo số 133-TB/KLTT ngày 12/4/2021 về kết luận giao ban 

của Thường trực Thành ủy; 

Căn cứ Quyết  định  số  4182a/QĐ-UBND,  ngày  12/11/2021  của  UBND 

thành phố Lạng Sơn về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2021;  

Xét Tờ trình số 187/TTr-PGDĐT ngày 28/02/2022 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố và Báo cáo thẩm định số 50/BC-TCKH ngày 14/3/2022 

của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945-2020) với nội dung 

chủ yếu sau: 
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1. Dự toán kinh phí 

- Tên dự toán: Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn 

(1945-2020). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn. 

 - Mục tiêu thực hiện: Thực hiện cuốn sách Lịch sử ngành Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945-2020) là góp phần tái hiện và ghi lại chân 

thực, khách quan về những chặng đường lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách 

mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; khơi dậy niềm 

tự hào, củng cố niềm tin, không ngừng đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí 

tuệ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh. 

 - Nội dung thực hiện: Xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết; họp ban chỉ 

đạo, tổ giúp việc, hội nghị, hội thảo; khai thác sưutầm tư liệu, xác minh tư liệu; 

Nghiên cứu, biên soạn; Nghiệm thu, thẩm định, xin GPXB; In ấn.... 

 - Tổng giá trị dự toán: 404.106.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn triệu, 

một trăm sáu nghìn đồng). 

- Địa điểm thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn. 

-  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

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

-  Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 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 phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (Phòng GDĐT 4b); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN 

Thực hiện cuốn sách Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945-2020) 
 (Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND  ngày 18/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)  

 

TT 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 

Gói thầu số 1: Thực hiện 

cuốn sách Lịch sử ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Lạng Sơn (1945-2020) 

398.541.500 

Ngân sách 

nhà nước  

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông thường 

qua mạng 

 Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ  

Quý 

I/2022 
Trọn gói 90 ngày 

2 

Gói thầu số 2: Chi phí tư vấn 

lập Hồ sơ yêu cầu và đánh 

giá Hồ sơ đề xuất 

3.200.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn  
  

Quý 

I/2022 
Trọn gói 30 ngày 

3 

Gói thầu số 3: Chi phí thẩm 

định Hồ sơ yêu cầu và thẩm 

định Kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

2.200.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn  
  

Quý 

I/2022 
Trọn gói 30 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 403.941.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh ba triệu chín trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) 
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