
 1 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

Số :         /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Đắk Nông, ngày    

       

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt kết quả trúng thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm 

thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể 

thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ  DU LỊCH  

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của luật về lựa chọn nhà 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 các 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 Nghị Quyết 07/2018/NQ-HĐND, ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết số 958/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc phê duyệt đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể thao truyền 

thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;     

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SVHTTDL, ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền 

rồng thành môn thể thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2022; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SVHTTDL, ngày 01/4/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng 

cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua 
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thuyền rồng thành môn thể thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 

2022; 

Xét báo cáo thẩm định ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tổ thẩm định hồ sơ yêu 

cầu và kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh số 28 gói thầu: Mua sắm thuyền rồng 

thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể thao truyền thống 

của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022; 

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch – Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt kết quả trúng thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua 

sắm thuyền rồng thực hiện đề án phát triển môn đua thuyền rồng thành môn thể 

thao truyền thống của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022, với các nội dung sau:  

1. Đơn vị trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Cao Su Nhựa Composite Trọng 

Hưng. 

- Địa chỉ:  số 212, Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng. 

2. Giá trúng thầu: 325.500.000 đồng  (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm 

triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế GTGT, vận chuyển 

đến nơi cung cấp, lắp đăt, bảo hành và các chi phí khác có liên quan. 

3. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 10 ngày (mười ngày). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Đắk Nông, Công Ty Cổ Phần Cao Su Nhựa Composite Trọng Hưng và các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định 

này. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 
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