
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu làm 

việcchung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

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

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 

lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹthuật đầu tư xây dựng công trình 

Khu làm việcchung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Khoa học và Công nghệ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu làm việcchung hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau: 

I. Mô tả tóm tắt dự án 

1. Tên dự án: Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tổng mức đầu tư: 1.553.158.696 đồng, 

Trong đó: - Chi phí xây dựng : 711.308.663 đồng; 

 - Chi phí thiết bị :    5973533.302 đồng; 

 - Chi phí quản lý dự án : 43.375.372 đồng; 
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 - Chi phí tư vấn : 112.720.504 đồng; 

 - Chi phí khác : 14.260.917 đồng. 

 - Chi phí dự phòng :     73.595.938 đồng. 

3. Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.  

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 

6. Địa điểm xây dựng: Tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ (Số 638, 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

7. Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Cải tạo, sửa chữa tầng 4 nhà trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ, 

diện tích sàn 398,59 m2 

- Lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, an ninh, bàn ghế làm việc. 

8. Giải pháp thiết kế: 

8.1. Thiết kế cải tạo, sửa chữa tầng 4 nhà trụ sở làm việc 

- Phá dỡ gạch lát nền phòng kho, phòng làm việc 1, phòng làm việc 2, 

phòng hội trường, phòng họp nhỏ, phòng văn phòng, khu vệ sinh và toàn bộ 

hành lang; lát lại các phòng và hành lang bằng gạch ceramic kích thước 

(400x400)mm (diện tích S=315,67m2); lát nền khu vệ sinh bằng gạch ceramic 

chống trơn kích thước (300x300)mm (diện tích S=7,93m2). 

- Phá dỡ toàn bộ bàn thí nghiệm, chân bàn thí nghiệm trong phòng làm 

việc 1 và phòng làm việc 2, vị trí trục (B-H):(1A-3). Phá dỡ toàn bộ tường ngăn 

trong phòng làm việc 1, vị trí phòng trục (D-H):(1A-3). 

- Đục tẩy lớp vữa trát tường lan can và cột lan can hành lang tại các vị trí 

trục 1:(A1-A), trục A1:(1-4), trục 4:(A1-D), mặt trong trục K:(3-4); trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm.  

- Cạo bỏ lớp sơn cũ trần nhà, tường trong và ngoài nhà, sơn lại hoàn thiện 

01 lớp lót, 02 lớp phủ. 

- Tháo dỡ các cửa đi, cửa sổ hiện trạng và thay thế mới các cửa đi, cửa sổ 

bằng cửa kính khung nhôm xingfa, kính dày 6,38mm bao gồm: 08 cửa đi D1 

(KT: 1,2mx2,6m); 01 cửa đi D2 (KT: 2,4mx2,6m); 02 cửa đi D3 (KT: 

0,7mx2,6m); 02 cửa đi D4 (KT: 0,7mx2,5m); 01 cửa đi D5 (KT: 0,8mx2,6m); 

13 cửa sổ S1 (KT: 1,8mx1,8m); 01 cửa sổ S2 (KT: 1,3mx1,8m); 02 cửa sổ S3 

(KT: 0,6mx0,6m). 

- Lắp mới 01 cửa đi D6 trục G1:(4-5) và 01 cửa đi D7 trục 10:(E-G1) 

bằng cửa kính khung nhôm xingfa, kính dày 6,38mm 

- Lắp mới các vách trên lan can hành lang bằng vách kính khung nhôm 

xingfa, kính trắng dày 6,38mm tại vị trí trục 1:(A1-A), trục A1:(1-4), trục 4:(A1-

D), trục 4:(H-G1). 
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- Tháo dỡ và lắp đặt mới 02 chậu rửa, 02 bệ xí bệt và các phụ kiện khu vệ 

sinh. 

- Thiết kế cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp điện, chiếu sáng:  

+ Nguồn điện cấp cho tủ điện tổng dây cấp điện sử dụng cáp 

CU/XLPE/PVC (3x10+1x6)mm2. Lắp đặt mới toàn bộ ổ cắm tại phòng làm việc 

1, phòng làm việc 2, phòng hội trường và phòng họp nhỏ; dây ra ổ cắm sử dụng 

dây CU/XLPE/PVC (2x2,5)mm2 đi ngầm trong ống nhựa xoắn D=16mm tại 

phòng làm việc 1 và phòng làm việc 2, đi nổi trong máng nhựa (16x14)mm tại 

phòng hội trường và phòng họp nhỏ.  

+ Lắp mới 04 điều hòa nhiệt độ công suất 12000BTU tại phòng làm    

việc 1, phòng làm việc 2 và 02 điều hòa nhiệt độ công suất 9000BTU tại phòng 

họp nhỏ, phòng văn phòng; dây đến các điều hoà và aptomat sử dụng dây dẫn 

CU/XLPE/PVC (2x4)mm2 đi luồn trong máng nhựa (16x14)mm. 

+ Lắp đặt mới 15 công tắc đôi tại các phòng, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Lắp đặt mới 03 aptomat 2 pha 31A tại tủ điện tổng tầng 4 và 06 aptomat 

2 pha 25A cho điều hoà tại hộp điện phòng làm việc 1, phòng làm việc 2, phòng 

văn phòng và phòng họp nhỏ. 

+ Thay mới 28 đèn tuýt led 1,2m - 2x36w chiếu sáng các phòng và 13 đèn 

led ốp trần D200 - 12w chiếu sáng hành lang và khu vệ sinh. 

8.2. Lắp đặt thiết bị 

a) Trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm: 

- Internet Wifi tốc độ cao: bộ phát sóng wifi Unifi AP AC Lite (1 cái) 

- Thiết bị kết nối mạng: switch 16 Port TP link (1 cái), Switch 8 Port TP 

link (2 cái) 

- Phụ kiện liên quan: dây mạng Cat5e (100m), ổ cắm mạng (bao gồm    đế 

+ mặt + hạt mạng đặt nổi) (10 cái), ghen sino 16x14 ( đi được 5 dây) (100m), 

đầu RJ45 cat5 (20 cái) và phụ kiện. 

- Máy tính: 6 bộ, CPU I3 8100/Mainboard H310/Ram 4 - 4G (2666) 

/HDD_SSD 256/Vỏ case  T12/Nguồn MT Golden 3000/Chuột + bàn phím có 

dây/ màn hình 19.5inch 

- Máy in: Máy in 2 mặt HP 404DN (2 cái) 

- Máy tính xách tay: 01 cái CPU i3-10110U/ 4GB/ 512GB SSD/ 

14.0FHD/ WIN10/ Black)/ Chuột/ túi  

- Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 s3 (1 cái) 

- Máy Photocopy Xerox S2520 (1 cái) 

- Hệ thống thông tin liên lạc: điện thoại cố định (2 cái) 

- Hệ thống màn hình LED bao gồm: màn hình LED hội trường lớn: 01 

cái, diện tích 6,1m2, độ phân giải P3, kích thước moduled (192x192)mm; màn 
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hình LED P2 hội trường lớn: 01 cái, diện tích 8,5m2, độ phân giải P2, kích 

thước moduled (160x80)mm  

- Hệ thống an ninh bao gồm: 

+ Đầu DAHUA 2108/4108 (1 cái) 

+ Mắt camera DAHUA 2433 (mắt 4mp) (8 cái) 

+ Ổ cứng lưu dữ liệu WD 4Tb tím (1 cái) 

+ Chia mạng 16 cổng TPLINK 1016 (1 cái) 

+ Dây mạng liền nguồn (cuộn 300m) (1 cuộn) 

+ Màn hình tivi 65 inch (1 cái) 

b) Thiết bị văn phòng bao gồm: 

- Tủ sắt đựng tài liệu 3 cánh kính TS - 03D (5 cái) 

- Giá sắt GS 02-2 (4 cái) 

- Ghế khung mạ GM-01-00 (60 cái) 

- Bàn BOV-1205B-1. KT: 1200x500x750 mặt vàng (30 cái) 

II.  Phần công việc đã thực hiện 

Bảng số 1 

Sô 

TT 

Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện 

Giá trị 

(VNĐ) 

Văn bản 

phê duyệt 

1 Chi phí khảo sát hiện 

trạng 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển 

Thành Nam 

1.461.137 Quyết định 

1494/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2021 2 Lập báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng 

công trình 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển 

Thành Nam 

82.849.696 

3 Phí thẩm định Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật 

Sở Xây dựng Lạng 

Sơn 

147.550 

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5] 84.458.383  

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

chọn nhà thầu 

Bảng số 2 

Số 

TT 
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Giá trị 

(VNĐ) 

1 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Sở Tài chính tỉnh 8.431.433 

2 Chi phí nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng 

Sở Xây dựng 

Lạng Sơn 
5.681.934 

3 Chi Phí dự phòng Chủ đầu tư 73.959.938 

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5] 88.073.305 



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: 

Bảng số 3 

Số 

TT 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
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 

I Gói thầu dịch vụ tư vấn 71.785.043 

 

 

Ngân sách 

nhà nước 

     

1 
Gói thầu số 01: Tư vấn quản 

lý dự án 
43.375.372 

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 

 Quý 

III/2021 

Trọn gói 120 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Tư vấn giám 

sát thi công xây dựng 
23.366.490 

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 

 Quý 

III/2021 

Trọn gói 120 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Tư vấn giám 

sát lắp đặt thiết bị 

 

5.043.181 

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 

 Quý 

III/2021 

Trọn gói 120 ngày 

II Gói thầu xây lắp 1.308.841.965      

4 
Gói thầu số 04: Thi công 

xây dựng 
711.308.663 

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 

 Quý III và 

IV/2020 

Trọn gói 120 ngày 

5 
Gói thầu số 05: lắp đặt thiết 

bị 
597.533.302 

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 

 Quý III và 

IV/2020 

Trọn gói 120 ngày 

Tổng giá trị thực hiện [kết 

chuyển sang Bảng số 5] 
1.380.627.008 

        



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

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:  

Tổng số gói thầu là: 05 gói. 

Việc phân chia các gói thầu căn cứ vào quy mô, tính chất và thời gian 

thực hiện của từng gói thầu, các gói thầu độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức 

đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án: Các gói thầu trình là 

gói thầu dịch vụ tư vấn; gói thầu dịch vụ phi tư vấn; gói thầu thi công xây dựng, 

Gói thầu lắp đặt thiết bị mỗi gói thầu có tính chất riêng phù hợp với mục tiêu 

đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 45 Điều 4 của Luật Đấu thầu ngày 

26/11/2013. 

b) Giá gói thầu: Theo dự toán được phê duyệt. 

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 01, số 02 và số 03: Là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định 

tại khoản 08, điều 04 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hình thức lựa chọn 

nhà thầu là Chủ đầu tư chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với quy định tại Điều 22 

của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Điều 54, Điều 56 của Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Phương thức lựa chọn nhà thầu 

theo quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

- Gói thầu số 04 và số 05: Là gói thầu xây lắp theo quy định tại khoản 45, 

Điều 04 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; hình thức lựa chọn nhà thầu là 

Chủ đầu tư chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với quy định tại Điều 22 của Luật 

Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Điều 54, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-

CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Phương thức lựa chọn nhà thầu theo quy 

định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo nguồn vốn, công 

trình cần khởi công sớm để đáp ứng nhu cầu sử dụng và theo biểu kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu lập ở phần trên, như sau: 

-  Các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05: Thời gian bắt đầu từ Quý III năm 

2021 và thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2021 (Tháng 12/2021 dự án 

hoàn thành), đủ điều kiện quyết toán công trình. 

e) Loại hợp đồng: Tất cả các gói thầu áp dụng Hợp đồng trọn gói, phù 

hợp với thời gian thực hiện và tính chất công việc theo quy định tại khoản 1, 
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Điều 62 của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Điều 63 của Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu của gói thầu, đảm bảo 

đúng quy trình kỹ thuật trong thi công xây dựng. 

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Không có. 

VI. Tổng giá trị các phần công việc 

Bảng số 5 

Số 

TT 
Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 84.458.383 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 88.073.305 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 1.380.627.008 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

0 

Tổng giá trị các phần công việc 1.553.158.696 

Tổng mức đầu tư của dự án 1.553.158.696 

VII. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ 

trân trọng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức thẩm định và 

trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu làm việc 

chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, Văn phòng, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHCN  ngày      /8/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

STT Nội dung Ghi chú 

1 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 

của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Bản chụp 

2 

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹthuật 

đầu tư xây dựng công trình Khu làm việcchung hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

Bản chụp 

3 

Công văn số 993/SXD-QLXD ngày 21/6/2021 của Sở Xây dựng 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Bản chụp 

5 Hồ sơ dự toán thiết kế Bản chính 
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BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 

TRONG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: công trình Khu làm việcchung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHCN ngày    /8/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ) 

Đơn vị: VNĐ 
TT Nội dung Số tiền 

I PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 84.458.383 

1 Chi phí lập Báo cáo KT -KT 82.849.696 

2 Chi phí khảo sát hiện trạng 1.461.137 

3 Chi phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán 147.550 

II 
PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA 

CHỌN NHÀ THẦU 
88.073.305 

1 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán XDCT 8.431.433 

2 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 5.681.934 

3 Chi phí dự phòng chưa phân bổ 73.959.938 

III PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 1.380.627.008 

A Gói thầu dịch vụ tư vấn 71.785.043 

1 Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án 43.375.372 

2 Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 23.366.490 

3 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 5.043.181 

B Gói thầu xây lắp, 1.308.841.965 

1 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng 711.308.663 

2 Gói thầu số 05: lắp đặt thiết bị 597.533.302 

 
TỔNG CỘNG (I+II+III) 1.553.158.696 
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