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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định thầu đơn vị Kiểm định chất lượng công trình xây dựng  

Công trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

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 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 22/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 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 23/QĐ-SXD ngày 15/02/2022 của Giám đốc Sở Xây 

dựng phê duyệt Danh mục và Kế hoạch kiểm định chất lượng các công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 19/7/2022 của Giám đốc Sở Xây 

dựng Lạng Sơn về việc phê duyệt đề cương kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng công trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 19/7/2022 của Giám đốc Sở Xây 

dựng Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng công trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 
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Xét đề nghị đề nghị của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng về việc đề nghị chỉ định thầu kiểm định chất lượng công trình xây dựng công 

trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng công trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn với nội dung sau: 

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình 

xây dựng Lạng Sơn. 

Địa chỉ: đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Giá trị giao thầu: 60.858.000 đồng. (Bằng chữ: sáu mươi triệu, tám trăm 

năm mươi tám nghìn đồng). 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 

Điều 2. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

công trình: Trường Mầm non 19 tháng 10 thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn theo đề cương đã được phê duyệt, nội dung hợp đồng đã ký kết và tuân 

thủ theo các quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở Xây dựng; Trưởng phòng Quản lý xây dựng, 

Kế toán trưởng Sở Xây dựng và Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;   

- Lãnh đạo Sở;     

- Sở Tài chính;    

- Kho bạc Nhà nước;   

- Lưu: VT, Kế toán, QLXDTHT   

  Nguyễn Sỹ Tân 
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