
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu của các dự án vốn tỉnh trên địa bàn thị xã Phước Long 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Bình Phước; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ  Luật đấu thầu số 43/2013/ QH13 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 17/6/2020; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự 

án trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng 

đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long. 

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở 

rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước; 

Căn cứ Công văn số 2888/UBND-TH ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc thuận chủ trương về quy trình thuê tư vấn kiểm toán độc lập 

kiểm toán quyết toán dự án. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG  
 

Số:              /TTr-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phước Long, ngày       tháng      năm 2021 
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UBND thị xã Phước Long kính đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét, 

tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tại các dự án vốn ngân sách tỉnh trên địa bàn thị xã Phước Long, cụ thể 

như sau: 

Hiện nay, thị xã Phước Long đang triển khai thi công 02 dự án vốn ngân 

sách tỉnh gồm, dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm Long 

Giang đến Long Phước và dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long 

Thủy, thị xã Phước Long; tiến độ của các dự án như sau: 

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến 

Long Phước đã đã thực hiện 80% khối lượng theo hợp đồng. Dự kiến sẽ hoàn 

thành trong quý IV năm 2021. 

- Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước 

Long đã đã thực hiện 50% khối lượng theo hợp đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành 

trong quý I năm 2022. 

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì thời gian lựa chọn 

nhà thầu, gói thầu: Kiểm toán độc lập của dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết 

nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước vào quý II năm 2022 và dự án: 

Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long vào quý III 

năm 2022. 

Để đảm bảo quá trình thực hiện các dự án được liên tục, sớm quyết toán 

vốn đầu tư hoàn thành, UBND thị xã kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian lựa chọn 

nhà thầu và thực hiện hợp đồng gói thầu: Kiểm toán độc lập của các dự án trên 

về quý I năm 2022 và thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày (Có phụ lục đính 

kèm). 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều 

chỉnh các nội dung trên để UBND thị xã Phước Long có cơ sở triển khai các 

bước tiếp theo theo đúng quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban QLDA ĐTXD (để biết); 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân 

 
 

 



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước 

(Kèm theo tờ trình số             /TTr-UBND ngày         /       /2021 của UBND thị xã Phước Long) 

 Tại Mục 7, phần II – Cung cấp dịch vụ tư vấn của bảng phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định 

2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước: 
 

ST

T 

Tên và nội 

dung gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

7 
Kiểm toán 

độc lập 
253.803.000 Vốn ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý II Năm 

2022 
Trọn gói 45 ngày 

* Đề nghị điều chỉnh thành: 

ST

T 

Tên và nội 

dung gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực hiện 

hợp đồng 

7 
Kiểm toán 

độc lập 
253.803.000 Vốn ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý I Năm 

2022 
Trọn gói 90 ngày 

* Các nội dung khác theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước không thay đổi. 
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PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long 

(Kèm theo tờ trình số             /TTr-UBND ngày         /       /2021 của UBND thị xã Phước Long) 

 Tại Mục 6, phần II – Cung cấp dịch vụ tư vấn của bảng phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định 

2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước: 
 

ST

T 

Tên và nội 

dung gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

6 
Kiểm toán độc 

lập 
349.193.000 Vốn ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý III Năm 

2022 
Trọn gói 60 ngày 

* Đề nghị điều chỉnh thành: 

ST

T 

Tên và nội 

dung gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

6 
Kiểm toán độc 

lập 
349.193.000 Vốn ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý I Năm 

2022 
Trọn gói 90 ngày 

* Các nội dung khác theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước không thay 

đổi. 
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




