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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Huyện ủy  

Nghi Xuân (Đợt 4, năm 2021) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

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 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trình 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND 

huyện Nghi Xuân về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện giao dự toán chi ngân sách năm 2021; 



Căn cứ Quyết định số 5170/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND 

huyện về việc quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ 

quan Văn phòng Huyện ủy (Đợt 4, năm 2021); 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 363ĐS/2021/CT.ĐA ngày 

09/12/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đông Á; 

Theo đề nghị của Văn phòng Huyện ủy tại Tờ trình số 30-TTr/VP ngày 

21/12/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 638/BCTĐ-

TCKH ngày 23/12/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài 

sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân (Đợt 4, năm 

2021), với các nội dung như sau: 

1. Dự toán mua sắm: 

- Danh mục, số lượng mua sắm: Có Phụ lục 1 kèm theo. 

- Đơn vị thực hiện mua sắm: Cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân. 

- Tổng dự toán: 61.000.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu đồng). 

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Trích từ nguồn mua sắm tài sản bố trí 

tại Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện). 

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2021. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có Phụ lục 2 kèm theo. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân giao: 

1. Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân thực hiện việc lựa chọn và phê 

duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu nêu trên (sau khi được 

phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định) theo đúng quy định hiện hành của 

nhà nước. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

thực hiện các gói thầu nêu trên; cân đối kinh phí, tham mưu UBND huyện cấp 

về Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân để đơn vị thực hiện việc mua sắm tài sản 

theo đúng quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch; Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân và Trưởng các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  Lê Anh Dũng 
 

 



PHỤ LỤC 1: 

DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HUYỆN ỦY NGHI XUÂN  

(ĐỢT 4, NĂM 2021) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ ngày        tháng 12 năm 2021 của UBND huyện) 

 

 

TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT 
Số 

lượng 
 Đơn giá   Thành tiền  Tiêu chí, đặc tính sản phẩm 

1 Tivi Samsung 4K QA75Q65A Cái 1 39.000.000 39.000.000 

- Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital 

Audio), 1 cổng ARC 

- Kết nối Internet: Cổng mạng LAN, Wifi 

- Chiếu hình từ điện thoại lên TV: AirPlay2, Screen 

Mirroring, Tap View 

- Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị 

di động) 

- USB: 2 cổng USB A 

- Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 

- HDMI: 3 cổng HDMI 

- Remote thông minh: One Remote đa nhiệm nhỏ 

gọn 

- Công nhận hình ảnh, âm thanh: 4 cổng HDMI có 1 

công HDMI ARC, 1 cổng Component 

- Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang  167,52 cm – 

Cao 104,82 cm – Dày 35,98 cm 



TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT 
Số 

lượng 
 Đơn giá   Thành tiền  Tiêu chí, đặc tính sản phẩm 

2 
Màn cảm ứng Smartl Full HD 

1800P 22 inch 
Cái 1 22.000.000 22.000.000 

Đầu thu Smartk: 

- Ổ cứng: 8T 

- Hệ điều hành Linux 

- Định dạng: Đầu karaoke ổ cứng 

- Cổng kết nối hình ảnh: Digital out HDMI, SPDIP 

– Analong out AV 

- Cổng ra âm thanh: Digital out HDMI, SPDIP - 

Analong out 

Tổng cộng    61.000.000  

       

              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2:  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 

Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Văn phòng Huyện ủy (Đợt 4, năm 2021) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ ngày        tháng 12 năm 2021 của UBND huyện) 
 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đã bao gồm 

VAT) (đồng) 

Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

01.MSTS – Mua sắm tài sản 

công phục vụ hoạt động của 

Cơ quan Huyện ủy Nghi 

Xuân (Đợt 4, năm 2021) 

(theo Chứng thư thẩm định 

giá số 363ĐS/2021/CT.ĐA 

ngày 09/12/2021 của Công ty 

Cổ phần thẩm định giá Đông 

Á) 

61.000.000 

Ngân sách huyện 

(Trích từ nguồn 

mua sắm tài sản bố 

trí tại Quyết định 

số 3757/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 của 

UBND huyện) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Ngay sau khi 

có Quyết định 

phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn 

nhà thầu và 

hoàn thành 

trong tháng 

12/2021 

Trọn gói 

05 ngày kể 

từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

Tổng giá trị thực hiện 61.000.000      

 

 

              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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