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BQL CÁC CHƯƠNG 
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Số: 02 /TTr - BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lục Bình, ngày  25  tháng 10  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
 

Kính gửi: UBND xã Lục Bình 

  

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị đinh số: 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; 

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/8/2022 về việc điều chỉnh, 

bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số: 335/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND xã 

Lục Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình xây dựng: Sửa chữa 

nhà văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

Ban Quản lý xã Lục Bình trình lập tờ trình trình UBND xã xem xét, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây: 

I. Mô tả tóm tắt dự án 

1. Tên công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang 

2. Tổng mức đầu tư: 162.799.912đ 

3. Tên chủ đầu tư: UBND xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

6. Địa điểm, quy mô: 

- Địa điểm: Thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Quy mô: Thay thế mái Fibrô xi măng bằng mái tôn; Thay thế xà gồ gỗ 

bằng xà gồ thép hộp; Thay thế hệ thống cửa chính, cửa sổ; Cào bóc và trát hoàn 

thiện các phần tường bong tróc; Sơn tường; Bậc tam cấp; Thay thế hệ thống 

điện, quạt, bóng đèn. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

II.  Phần công việc đã thực hiện 

Ban quản lý xã đã thực hiện lập dự toán xây dựng công trình và được 

UBND xã phê duyệt tại Quyết định số: 335/QĐ-UBND ngày 05/10/2022. 

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: 

STT Nội dung công việc(1) Đơn vị thực hiện(2) Giá trị(3) 

1 Thẩm định hồ sơ XDCT Phòng Kinh tế-hạ tầng huyện  0 

2 Quản lý dự án  Ban QL xã  0 

3 Giám sát công trình Ban QL xã 0 

4 Thẩm tra quyết toán  Phòng TC-KH huyện   0 

Tổng giá trị thực hiện 0 

 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tên gói thầu: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Giá gói thầu: 162.799.912 đồng; 

- Nguồn vốn:  

+ Vốn chương trình MTQG: 162.799.912đ 

+ Vốn ngân sách địa phương: 0 đồng  

+ Vốn góp của nhân dân: 0 đồng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tham gia thực hiện của cộng đồng. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2020. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  30 ngày 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Giao cho cộng đồng dân cư. 

b) Loại hợp đồng: Trọn gói. 

c) Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

V. Tổng giá trị các phần công việc 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện   

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được 

một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 

  

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 162.799.912 

 
Tổng giá trị các phần công việc 162.799.912 

 
Tổng mức đầu tư của công trình 162.799.912 



 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban quản lý xã đề nghị UBND 

xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Sửa chữa nhà 

văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

(Kèm theo Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng CT và Quyết định giao 

vốn thực hiện dự án) 

Kính trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./. 

  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

- Công chức TC-KT xã; 

- Lưu: BQL xã; 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Hứa Văn Luân 
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