
 

 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1418/QĐ-STC An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Cải tạo phòng Truyền thống Sở Tài chính tỉnh An Giang 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH AN GIANG 

 

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 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính 

quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; 

Căn cứ Công văn số 625/UBND-KTTH ngày 10/7/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; 

Căn cứ Giấy uỷ quyền ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính. 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở 

Tài chính về việc phê duyệt thiết kế - dự toán công trình Cải tạo phòng Truyền 

thống Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định 

năm 2020 đối với các đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 343/KH-STC ngày 30/3/2020 của Sở Tài chính về 

mua sắm máy móc, thiết bị và sửa chữa tài sản năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo phòng 

Truyền thống Sở Tài chính tỉnh An Giang cụ thể như sau: 

- Giá trị: 296.954.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm năm 

mươi bốn nghìn đồng) 

 



- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Sở 

Tài chính. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020. 

- Loại hợp đồng: trọn gói.   

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 

Điều 2. Phòng Tài chính Đầu tư, Văn phòng Sở Tài chính chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân 

thủ các quy định hiện hành và tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu tại 

phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư, Chánh Văn phòng Sở và các bộ 

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

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, P.TCĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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