
UBND TỈNH TÂY NINH  

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BCTĐ-STC 
 

            Tây Ninh, ngày        tháng 5 năm 2020 

  

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 

“Mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng)” cho Sở Nội vụ Tây Ninh 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
 

  Sở Tài chính nhận được Công văn số 747/SNV-VP ngày 28/4/2020 của 

Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch mua 

sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng) (kèm Tờ trình số 90/TTr-BTĐ ngày 

24/4/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh). 

Sở Tài chính lập báo cáo thẩm định với một số nội dung, cụ thể như sau: 

I. Nội dung gói thầu theo kế hoạch của đơn vị: 

- Tên gói thầu: Mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng). 

- Số lượng gói thầu: 03 gói. 

- Tổng giá trị các gói thầu: 987.400.000 đồng (Chín trăm tám mươi bảy 

triệu, bốn trăm nghìn đồng); Trong đó: 

+ Gói số 01: Mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng); Giá trị: 

983.400.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng); 

+ Gói số 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Giá 

trị: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); 

+ Gói số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu; Giá trị: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

- Nguồn vốn: Kinh phí không thực hiện tự chủ (Quỹ Thi đua khen thưởng 

năm 2020). 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: 

+ Gói số 01: Chào hàng cạnh tranh thông thường; 

+ Gói số 02 và 03: Chỉ định thầu cho từng gói thầu. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ cho từng 

gói thầu. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2020. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 
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+ Gói số 01: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực đến khi các 

bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

+ Gói số 02 và 03: 20 ngày (không liên tục). 

- Chủ đầu tư: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh. 

II. Cơ sở pháp lý: 

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

- 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 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu; 

- 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 trì 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 Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp 

dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 

16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc 

quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

- Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

- Căn cứ Thông báo số 27/TB-STC ngày 07/01/2020 của Sở Tài chính về 

kết quả thẩm tra phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nội vụ; 

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SNV ngày 08/01/2020 của Sở Nội vụ về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội 

vụ; 

- Căn cứ Công văn số 747/SNV-VP ngày 28/4/2020 của Sở Nội vụ về 

việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch mua sắm hiện vật 

khen thưởng (khánh vàng); 

- Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-BTĐ ngày 23/4/2020 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh về kế hoạch mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng) năm 

2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 
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- Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-BTĐ ngày 24/4/2020 của Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  và chi phí tư vấn 

lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự  thầu; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua hiện vật khen thưởng (khánh 

vàng); 

- Căn cứ 03 bảng báo giá của các công ty cung cấp hàng hóa khác nhau. 

III. Nhận xét của cơ quan thẩm định về mặt pháp lý: 

- Căn cứ Khoản 19, Điều 3 và Khoản 7, Điều 4 Quyết định số 

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gói thầu số 02 

và số 03 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị, do đó, Sở Tài 

chính chỉ thẩm định gói thầu số 01 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực 

hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ 

Tài chính là đúng quy định. 

- Nguồn kinh phí thực hiện đã được Ủy ban  nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019, Sở Tài chính thẩm tra phân bổ 

dự toán tại Thông báo số 27/TB-STC ngày 07/01/2020; Sở Nội vụ phân bổ và 

giao dự toán tại Quyết định số 04/QĐ-SNV ngày 08/01/2020. 

- Danh mục hàng hóa mua sắm (chủng loại, số lượng) theo yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đã 

được Sở Nội vụ thẩm định và thống nhất. 

- Giá trị gói thầu được đơn vị xây dựng trên cơ sở 03 bảng báo giá của các 

công ty cung cấp hàng hóa khác nhau là phù hợp. 

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, gói thầu có giá 

trị từ trên 200 triệu đồng đến 02 tỷ đồng, đơn vị đề nghị áp dụng hình thức chào 

hàng cạnh tranh thông thường là đúng theo quy định. 

- Căn cứ Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức lựa chọn nhà 

thầu qua mạng để đảm bảo chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ.  

IV. Kết luận của cơ quan thẩm định: 

 Để đảm bảo cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức đấu thầu theo 

đúng quy định, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng)” 

cho đơn vị, cụ thể như sau: 
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1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm: 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm theo danh mục 

chi tiết đính kèm Công văn số 747/SNV-VP ngày 28/4/2020 của Sở Nội vụ. 

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm hiện vật khen thưởng (khánh vàng). 

- Số lượng gói thầu: 01 gói. 

- Giá trị gói thầu: 983.400.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba triệu, bốn 

trăm ngàn đồng); 

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh đã giao cho đơn vị 

năm 2020. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Lựa 

chọn nhà thầu qua mạng). 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2020. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng có 

hiệu lực đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

- Chủ đầu tư: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh. 

3. Về quá trình thực hiện: 

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ Tây Ninh có 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện 

đúng quy trình đấu thầu đã được quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, 

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

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu về Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nội và và Sở Tài chính đúng theo quy định. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- BGĐ Sở TC; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- Lưu VT-VP Sở, PQLGCS. 
21. SNV.Mua hien vat khen thuong (khanh vang) 

(T.Nga) 
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