
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
            

Số:         /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

         Lạng Sơn, ngày         tháng  9    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: 

 Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

     

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 về nghị định chi tiết thi hành một số điều luật của Đấu thầu về 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 quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

lạng Sơn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

 Quyết định số 442/QĐ-SNN ngày 07/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-SNN ngày 12/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc Phê duyệt mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gọi 

thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-SNN ngày 15/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng 

họp trực tuyến. 

 Xét Báo cáo thẩm định số 17/BCTĐ-KHTC ngày 13/9/2022 của phòng Kế 

hoạch tài chính, 
                                      

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu mua sắm thiết bị phòng 

họp trực tuyến (có Hồ sơ mời thầu kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ 

chuyên gia đấu thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định 

hiện hành. 
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 Điều 3. Chánh văn phòng Sở, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Tổ chuyên 

gia đấu thầu, cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

Nơi nhận:                       

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;  

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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