
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DÂN CHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  111 /QĐ-UBND Dân Chủ, ngày  18  tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 

Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng 
các hạng mục phụ trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN CHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7;
Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ V/v Hướng 

dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 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 Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự 
án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số: 92/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND xã Dân 
Chủ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm 
y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng các hạng mục phụ trợ;
        Theo đề nghị của công chức địa chính - Xây dựng xã Dân Chủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế xã Dân 
Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng các hạng mục phụ trợ với các nội 
dung theo chi tiết phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 
nhà thầu cho các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng 
Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách nhiệm tổ 



chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo 
Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Công chức Văn phòng HĐND&UBND, công chức Địa chính 

- Xây dựng, công chức Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: 

Xây dựng các hạng mục phụ trợ
(kèm theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày 18/8/2022 

của UBND xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ)

I- THÔNG TIN CƠ BẢN

- Tên dự án: Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng các 
hạng mục phụ trợ.
- Tổng mức đầu tư:    1.079.476.000 đồng. 
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện:   Năm 2022.
- Địa điểm xây dựng: Xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
II- TÓM TẮT, NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.
1. Tóm tắt.
1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 69.240.000 đồng (Sáu mươi chín 
triệu, hai trăm bốn mươi  nghìn đồng).
1.2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một 
trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:  54.391.000 đồng (Năm mươi bốn triệu, 
ba trăm chín mươi mốt nghìn đồng).
1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 955.845.000 
đồng (Chín trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
1.4. Tổng giá trị các phần công việc:  1.079.476.000 đồng (Một tỷ, không trăm 
bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
1.5. Tổng mức đầu tư: 1.079.476.000 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi chín 
triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 05 gói thầu, 
cụ thể như sau:
- Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án công trình.
- Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình.
- Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán.
- Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình



STT Tên gói thầu Giá gói thầu
(Đồng)  Nguồn 

vốn

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Thời 
gian bắt 

đầu 
LCNT

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1

Gói thầu số 01: 
Tư vấn quản lý 

dự án công 
trình

30.483.000

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước

Tháng ... 
năm 2021

Hợp 
đồng 
trọn 
gói

Từ khi ký 
hợp đồng 

đến khi phê 
duyệt quyết 

toán

2

Gói thầu số 02: 
Tư vấn giám sát 

thi công xây 
dựng

29.059.000

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước

Tháng ... 
năm 2021

Hợp 
đồng 
trọn 
gói

Từ khi ký 
hợp đồng 

đến khi công 
trình bàn 

giao đưa vào 
sử dụng

3
Gói thầu số 03: 
Thi công xây 

dựng công trình
884.600.000

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước

Tháng ... 
năm 2021

Hợp 
đồng 
trọn 
gói

60 ngàykể từ 
ngày khởi 

công

4
Gói thầu số 04: 

Tư vấn kiểm 
toán

10.712.000

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước

Sau khi 
công trình 

hoàn 
thành

Hợp 
đồng 
trọn 
gói

Được quy 
định cụ thể 
trong hơp 

đồng

5
Gói thầu số 05: 
bảo hiểm công 

trình
991.000

Ngân 
sách 

xã, và 
các 

nguồn 
vốn 
hợp 
pháp 
khác

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước

Tháng ... 
năm 2021

Hợp 
đồng 
trọn 
gói

Từ khi ký 
hợp đồng 

đến khi công 
trình bàn 

giao đưa vào 
sử dụng

Tổng giá trị các gói thầu:  955.845.000 đồng
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