
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SKHCN Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2020 
                         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ  

in Lịch Khoa học và Công nghệ năm 2021 và túi đựng lịch  

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 01/7/2014; 

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 58/2016/TT-BTC ngày 16/03/2016 của Bộ Tài chính 

quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, 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, đơn vị vũ 

trang Nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-SKHCN ngày 24/12/2019 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc giao  dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2020; Quyết định số 160/QĐ-SKHCN ngày 21/10/ 2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc thành lập Ban biên tập xuất bản Lịch Khoa học và Công nghệ năm 

2020; Trên cơ sở Biên bản họp xét chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in Lịch Khoa 

học và Công nghệ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 17/12/2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in Lịch Khoa 

học và Công nghệ năm 2021 và túi đựng lịch của Sở Khoa học và Công nghệ. Cụ 

thể: 

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: Cửa hàng quảng cáo in Hoàng Hà. 

Địa chỉ: Số 66 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn. 

Giá trị hợp đồng: 54.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu đồng 

chẵn). 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
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Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký 

hợp đồng. 

Điều 2. Cửa hàng quảng cáo in Hoàng Hà có trách nhiệm cung cấp dịch vụ 

in lịch Khoa học và Công nghệ năm 2021 theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, 

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Chánh văn phòng Sở, Cửa hàng quảng cáo in 

Hoàng Hà và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở 

- Kế toán VP Sở; 

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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