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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Chỉ định đơn vị Cung cấp dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu 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 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 xã hội, 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 Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 về việc giao dự toán 

thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-CĐSL ngày 21 tháng 3 năm 2022 của 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 

dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ 

thống bảo đảm chất lượng; 

Căn cứ Biên bản Thương thảo Hợp đồng giữa Trường Cao đẳng Sơn La và 

Công ty Cổ phần kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định đơn vị Cung cấp dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng, với những nội 
dung chính như sau:   

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng  

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Sơn La. 

3. Đơn vị được chỉ định:  

Công ty Cổ phần kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam. 

Địa chỉ trụ sở chính: 340/49/11, Khu phố 10, Đường Tân Chánh Hiệp 10, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Giá trúng thầu: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
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7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 2. Giao cho Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Phòng Kế hoạch Tài 
chính trường Cao đẳng Sơn La và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức 

quản lý, giám sát thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Đơn vị cung ứng 
phải thực hiện đầy đủ nội dung cam kết trong hợp đồng, chịu trách nhiệm về số 

lượng, chất lượng và đảm bảo thời gian thực hiện. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng; Giám đốc Công ty Cổ phần 
kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                           
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, KTĐBCL (05b). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-23T07:45:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Long<longnd.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




