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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:  8056 /QĐ-SLĐTBXH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và quà tặng  

người có công với cách mạng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII; 

- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 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 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị 

bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

Ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

Ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt việc mua sắm và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và quà tặng người có 

công với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 6926/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2022 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh về việc Phê duyệt E-HSMT gói 

thầu: Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và quà tặng người có công với cách 

mạng; 

Căn cứ Quyết định số 7945/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/7/2022 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh về việc Phê duyệt Danh sách nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và 

quà tặng người có công với cách mạng; 
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Xét Tờ trình ngày 23/7/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: “Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và quà tặng người có công với cách 

mạng” của Tổ giúp việc theo Quyết định số 6725/QĐ-SLĐTBXH ngày 

25/6/2022. 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 58.03/BCTĐ-SPVALUE ngày 25/7/2022 

của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPValue về việc thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và 

quà tặng người có công với cách mạng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Quà thắp 

hương liệt sĩ và quà tặng người có công với cách mạng như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng; 

- Địa chỉ: Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Tân Minh, Xã Tự 

Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

- Giá trúng thầu: 13.445.154.000 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm 

triệu, một trăm năm mươi tư nghìn đồng). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày. 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng các phòng ban có liên 

quan phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục và ký kết hợp đồng 

với nhà thầu trúng thầu của gói thầu theo các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                                             

                                                  Nguyễn Trí Lạc 
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