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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bình Dương, ngày       tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Di dời văn phòng làm việc 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc hướng dẫn thi 

hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết 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 duy trì mua sắm 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 42/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2020 của Sở Khoa học và 

công nghệ về việc di dời trụ sở làm việc của Trung tâm Thông tin và Thống kê 

khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 1644/STC-HCSN ngày 14/5/2020 của Sở Tài Chính về 

cân đối dự toán năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và 

công nghệ về “Di dời trụ sở”;  

Xét đề nghị của phòng Hành chánh Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời văn phòng 

làm việc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Phòng Hành chánh Tổng hợp, phòng Dịch vụ tư vấn và Đào tạo, 

phối hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đúng với quy 

định.  

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Phó Trưởng phòng Dịch vụ tư 

vấn và đào tạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan chị trách nhiệm thi hành 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng: HCTH, TVĐT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bình Dương, ngày      tháng      năm  

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Di dời văn phòng làm việc  

 

I. Mô tả tóm tắt gói thầu 

- Tên gói thầu: Di dời văn phòng làm việc.  

- Tổng mức đầu tư: 77.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng). 

- Chi phí: 77.000.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định giá: Không có. 

- Chi phí thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có. 

Trong đó, nguồn kinh phí đảm bảo cho quá trình đấu thầu được sử dụng theo quy 

định tại Khoản 6, Điều 4, Thông tư 58/2016/TT-BTC. 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. 

- Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học 

và công nghệ năm 2020 (nguồn không thường xuyên). 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020. 

- Địa điểm: Bình Dương. 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

STT Tên gói thầu Giá gói thầu 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 

(bao gồm 

cả ngày 

nghỉ, 

ngày lễ) 

1 
Di dời văn 

phòng làm việc  
77.000.000 

Vốn sự nghiệp 

của Trung tâm 

Thông tin và 

Thống kê khoa 

học và công 

nghệ (nguồn 

không thường 

xuyên) 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

Quý 

II/2020 

Trọn 

gói 
04 ngày 

 Tổng giá    77.000.000 đồng 
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