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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Sưu tầm tư liệu, 

nghiên cứu biên soạn, in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn (1958 - 2023) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

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 về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính, về 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt đọng 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 Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 19/11/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Quy trình nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản lịch sử đảng bộ, 

lịch sử truyền thống;  

Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp 

tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch 

sử truyền thống; 



Căn cứ Công văn số 1690- CV/BTGTU, ngày 16/9/2022 của Ban Tuyên giáo 

tỉnh ủy về đề xuất Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương nghiên cứu, biên soạn, 

xuất bản Lịch sử ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn (1958 - 2022); 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-SXD, ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng về việc 

sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn, in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (1958 - 2023);  

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 27/02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “Sưu tầm tư liệu, nghiên 

cứu biên soạn, in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

(1958 - 2023)”; 

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-CCI  ngày  10/03/2023  của Công ty Cổ phần đầu 

tư và xây dựng Vinacom  về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Sưu tầm tư liệu, 

nghiên cứu biên soạn, in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn (1958 - 2023); 

Căn cứ  Báo cáo số 06/BC-BGVN ngày 11/03/2023 của Công ty Cổ phần 

Build Group Việt Nam về việc Thẩm định E-HSMT Gói thầu: Sưu tầm tư liệu, 

nghiên cứu biên soạn, in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn (1958 - 2023); 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt HSMT gói thầu: Sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn, 

in ấn xuất bản Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (1958 - 

2023) với các nội dung sau: 

 1. Tên gói thầu: Sưu tầm tư liệu, nghiên cứu biên soạn, in ấn xuất bản 

Lịch sử truyền thống ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (1958 - 2023). 

 2. Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 3. HSMT bao gồm: 

 MÔ TẢ TÓM TẮT 

 Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

 Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 



 Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

 Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

 Chương VII. Điều kiện vụ thể của hợp đồng 

 Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

 Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để bên mời thầu triển khai các bước 

tiếp theo được quy định tại Luật đấu thầu  và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận 

chức năng thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, và các đơn vị có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Kế toán; 

- Lưu: VP, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Tân 
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