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Kính gửi: Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7. 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu và 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 Quyết định số 234/QĐ-SNN ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói 

thầu số QT/HP2/CS21/PMU/2020: Tư vấn điều chỉnh, bổ sung FS; Khảo sát, lập 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư HP2; Dự án 

Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-SNN ngày 27/7/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói 

thầu số QT/HP2/CS21/PMU/2020: Tư vấn điều chỉnh, bổ sung FS; Khảo sát, lập 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư HP2; Dự án 

Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính E-HSĐXTC gói thầu số: 

QT/HP2/CS21/PMU/2020: Tư vấn điều chỉnh, bổ sung FS; Khảo sát, lập thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư HP2; Dự án Cải 

thiện nông nghiệp có tưới WB7; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban QLDA Cải thiện nông 

nghiệp có tưới WB7 và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II ngày 

07/8/2020. 

Xét đề nghị của Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 tại Văn 

bản số 67/DAWB7-KH ngày 07/8/2020 về việc xin thống nhất chủ trương mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng gói thầu 

QT/HP2/CS21/PMU/2020: Tư vấn điều chỉnh, bổ sung FS; Khảo sát, lập thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư HP2; 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương để Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo đã được phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐ-SNN 



ngày 27/7/2020 vào thương thảo hợp đồng gói thầu  

QT/HP2/CS21/PPMU/2020: Tư vấn điều chỉnh, bổ sung FS; Khảo sát, lập thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư HP2. 

Yêu cầu Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 căn cứ Khoản 2 

đến Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ để tiến hành thương thảo hợp đồng và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo 

đảm bảo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- Ban QLDA WB7; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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