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Số:        /QĐ-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng  

tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn” 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Thông tư 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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, về 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt đọng 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 871/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt đơn giá thuê khoán nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 

Tiếng Việt; 

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai năm 2021-2025”; 

  Căn cứ Quyết định số 2226a/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của 

các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố thu hồi về chi khác ngân 

sách tỉnh và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, 

đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố, bổ sung nguồn chi khác, nguồn cải cách 

tiền lương ngân sách tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh 

lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định số 604/BCTĐ-HH ngày 07/04/2022 của Công ty 

Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng về việc Thẩm định E-HSMT gói 

thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn”; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn 

đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn”, với các nội dung chính sau: 

1. Thông tin chung về dự án, gói thầu: 

- Tên gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn”. 

- Tên chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, không sơ tuyển, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. 

2. Nội dung E-HSMT: 

Từ ngữ viết tắt 

  Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

  Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

  Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu  

  Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

  Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu  

  Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

  Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

  Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

  Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

  Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

  Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng  

 (Chi tiết tại E-HSMT kèm theo) 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đào tạo và Phát triển Công nghệ PTV; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu 
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tư Xây dựng Huy Hoàng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng CM, VP, Thanh tra; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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