
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH  
 

Số:      /QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: 

 Mua sắm máy bàn, ghế Hội trường Sở Tài chính 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ 

tài chính về việc 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 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn, sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

  Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2019 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 2021; 

 Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 147.06/2020/HĐKT Gói thầu số 01 “Mua sắm 

nội thất Hội trường” ký ngày 17 tháng 6 năm 2020 giữa Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn và Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp; 

 Căn cứ dự thảo Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp gói thầu: Mua sắm bàn, 

ghế Hội trường Sở Tài chính; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng mua sắm trực tiếp gói thầu: 

“Mua sắm bàn, ghế Hội trường Sở Tài chính” với các nội dung chính như sau: 
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Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất (HSĐX) 

Chương III. Biểu mẫu dự thầu 

Chương IV. Phạm vi cung cấp 

Chương V. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương VI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương VII. Biểu mẫu của 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 của Nhà 

nước. 

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng liên quan thuộc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Phòng: TCHCSN, QLGCS&DN; 

- Chánh Văn phòng; 
- Trang thông tin ĐT của STC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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