
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND    Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn gói thầu:Mua sắm  

lắp đặt đèn led để trang trí, cải tạo cảnh quan trên địa bàn huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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/NĐ-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 29/03/2016 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 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch & 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

 Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 14/11/2020 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2022; 

Căn cứ Chứng thư thẩm giá số 13-12/CT.ĐS.22 ngày 02 tháng 12 năm 

2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Đam San; 

Xét đề nghị của Trung tâm Văn hoá - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông 

huyện tại Tờ trình số 30/TTr-TTVHTTDLTT ngày 07/12/2022 về việc đề nghị 

phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu gói thầu Mua 

sắm, lắp đặt đèn led để trang trí, cải tạo cảnh quan trên địa bàn huyện và đề 

nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo kết quả thẩm định số 

161/BCTĐ-TCKH ngày 12/12/2022. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn gói thầu: Mua sắm, lắp 

đặt đèn led để trang trí, cải tạo cảnh quan trên địa bàn huyện, với các nội dung 

chính như sau: 

I. DỰ TOÁN 

1. Tên hạng mục/dự toán: Mua sắm, lắp đặt đèn led để trang trí, cải tạo 

cảnh quan trên địa bàn huyện. 

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Thể Thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện. 

3. Các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: Chi tiết tại Văn bản số 

161/BCTĐ-TCKH ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện. 

4. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 502.411.000 đồng (năm trăm lẻ hai 

triệu, bốn trăm mười một ngàn đồng). 

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 (giao tại Quyết định số 

1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện). 

6. Hình thức thực hiện: Theo quy định hiện hành. 

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2022. 

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Văn hoá - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông huyện (Chủ 

đầu tư): 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các 

thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu kèm theo hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt 

dự toán và Kế hoạch lựa chọn gói thầu nêu trên. 

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự toán gói thầu: Mua sắm, 

lắp đặt đèn led để trang trí, cải tạo cảnh quan trên địa bàn huyện đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả; tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu 

thầu; quản lý và sử dụng tài sản công; thanh quyết toán nguồn kinh phí được 

giao theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hồ sơ, thủ tục và kết quả thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn gói thầu: Mua sắm, lắp đặt đèn led để trang trí, cải tạo cảnh quan 

trên địa bàn huyện nêu trên; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm 

Văn hoá - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông huyện tổ chức thực hiện dự toán 

gói thầu và thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng các quy định của pháp luật 

hiện hành. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Trung 

tâm Văn hoá - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị 

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

Nơi nhận:               
- Như Điều 3 (th/h);    

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ  

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN LED 

ĐỂ TRANG TRÍ, CẢI TẠO CẢNH QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)  

                ĐVT: Đồng 

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 

Ghi 

chú 

1 

Mua sắm, lắp đặt hệ thống 

đèn led để trang trí, cải tạo 

cảnh quan trên địa bàn 

huyện 

  487.410.000  (*) 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông 

thường 

Theo quy trình 

thông thường 

Tháng 

12/2022 

Trọn 

gói 

04 ngày 

kể từ 

ngày kí 

HĐ 

  

Tổng giá trị gói thầu   487.410.000               

Số tiền bằng chữ:  (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm mười ngàn đồng) 

Ghi chú:  - Giá gói thầu trên đã bao gồm các loại thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành. 

                (*): Nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 UBND huyện giao cho đơn vị tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 
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