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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại 

cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột điện thuộc địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 của Hội đồng 

thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác 

đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công 

ty Điện lực miền Nam ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong 

Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Căn cứ Công văn số 5943/EVNSPC-KH+TCKT ngày 22/7/2022 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam về việc giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2022 

của EVNSPC (Công văn 5943); 

Căn cứ Hướng dẫn số 1841/HD-PCBL ngày 07/4/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc Hướng dẫn Trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu 

trong Công ty Điện lực Bạc Liêu; 

Căn cứ Quyết định số 968/QÐ-PCBL ngày 06/7/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch chi tiết) 

mua sắm vật tư thiết bị cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột 

điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-PCBL ngày 08/7/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và 

dây cáp điện các loại cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột 

điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1013/QÐ-PCBL ngày 18/7/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới 
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điện và dây cáp điện các loại cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo 

trên cột điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu mua sắm gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và 

dây cáp điện các loại cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột 

điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 3980/PCBL-KHVT ngày 28/7/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc ngưng thực hiện công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông 

treo trên cột điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu; 

Xét Tờ trình số 3997/TTr-PCBL ngày 28/7/2022 của Bên mời thầu về việc 

xin hủy thầu gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại cho 

công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy thầu gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện 

các loại cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột điện thuộc địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022. 

- Lý do: Dừng thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

tại Công văn 5943. 

Điều 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư căn cứ những nội dung tại điều 1 lập thủ 

tục và thông báo hủy thầu theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3.Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thi hành quyết định. 

Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Quản lý đầu tư, Kỹ thuật, Kiểm tra, thanh 

tra và Pháp chế; Phó phụ trách phòng TCKT; Phó phòng KHVT (phụ trách công 

tác vật tư) căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (bản giấy, để thực hiện); 

- Phó Giám đốc Đầu tư xây dựng (biết); 

- Phó Giám đốc Kỹ thuật (biết); 

- Lưu: VT, ĐT.Nhi.(03). 

GIÁM ĐỐC 
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