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Hưng Yên, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  

Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường rào trụ sở cơ quan 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 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 Kê hoạch 

và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh 

Hưng Yên Ban hành bản quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong 

các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021; Quyết định số 

01/QĐ-BQL ngày 04/01/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BQL ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Quản lý các KCN tỉnh về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình “Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường rào trụ sở cơ quan”; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ban, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và 

tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường 

rào trụ sở cơ quan, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ công tác, Văn phòng Ban căn cứ quy định của pháp luật về đấu 

thầu, xây dựng và các quy định có liên quan, tham mưu lựa chọn nhà thầu có đủ 

năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu để thực hiện gói thầu tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác, Chánh văn 

phòng, Kế toán Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Cổng Thông tin Điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, HS, VP. 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Thi công xây dựng và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

 Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường rào trụ sở cơ quan 

 (Kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BQL ngày 12/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên) 

 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (1.000 

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 01: Thi công xây dựng 

công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân, 

cổng, tường rào trụ sở cơ quan. 

690.849 
Ngân 

sách tỉnh. 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn. 

 

Trong tháng 

5 năm 2021. 

Trọn 

gói 
40 ngày 

2 

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công trình: Sửa chữa, 

nâng cấp sân, cổng, tường rào trụ sở 

cơ quan. 

17.353 
Ngân 

sách tỉnh. 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn. 

 

Trong tháng 

5 năm 2021. 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công. 

Tổng giá trị gói thầu 708.202       
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