
 

 
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG TỈNH CAO BẰNG 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /QĐ-VPĐPNTM Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT), Gói  thầu số 01 “Đào  

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2022” 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 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 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch 

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

nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 13/09/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp Chương 

trình  MTQG  xây  dựng  nông  thôn  mới năm 2022 đã giao cho Văn phòng điều  

phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-VPĐP, ngày 11/10/2022 của Văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Dự toán chi tiết thực hiện 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-VPĐPNTM, ngày 12/10/2022 của Văn phòng 

điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡngnâng cao năng lực cho cán bộlàm công tác xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-HK, ngày 20/10/2022 của Công ty 

CP Tư Vấn và Đầu tư Hưng Khôi về việc thẩm định E-HSMT Gói  thầu  số 01: 

Đào  tạo, bồi dưỡng nâng  cao  năng  lực  cho cán  bộ làm  công  tác  xây  dựng 

nông  thôn  mới  tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo Bách Việt tại Tờ 

trình số 32/TTr-TVBV, ngày 19/10/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT), Gói thầu số 01 “Đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng  lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Cao Bằng năm 2022”, gồm những nội dung chính như sau:  
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1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán 

bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

2. Bên mời thầu: Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Cao Bằng. 

3. Nội dung chính của E-HSMT: 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu  

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu  

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

(Có E-HSMT phê duyệt kèm theo). 

Điều 2. Các thành viên có liên quan của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh có trách nhiệm tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung đã phê 

duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh Cao Bằng và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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