
           UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

         Số: 201 /QĐ-SNN                             Quảng Trị, ngày   24   tháng  6   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn hộ dân cung ứng  

cây giống sâm Ngọc Linh và mùn núi cho dự án chăm sóc năm thứ nhất  

cây sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tự nhiên tại đèo Sa Mù 
                                    

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

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

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 việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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, 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 05/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

Căn cứ Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh 

Quảng Trị Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị năm 2020 và Công 

văn số 2698/UBND-NN ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc mua cây 

giống Sâm Ngọc Linh và mùn núi; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SNN ngày 5/5/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thuyết minh dự án chăm sóc năm thứ nhất cây 

Sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tự nhiên tại đèo Sa mù, thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Xét Tờ trình số 28 /TTr-BQL ngày 22/6/2020 của Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua cây giống sâm Ngọc Linh và mùn núi cho dự án chăm sóc năm thứ nhất 

cây sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tự nhiên tại đèo Sa Mù; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn hộ dân cung ứng cây giống sâm Ngọc 

Linh và mùn núi cho dự án chăm sóc năm thứ nhất cây sâm Ngọc Linh trồng dưới 

tán rừng tự nhiên tại đèo Sa Mù của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hóa với nội dung sau:   



1. Tên gói thầu: Mua cây giống sâm Ngọc Linh và mùn núi cho dự án chăm 

sóc năm thứ nhất cây sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tự nhiên tại đèo Sa Mù 

  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Giá gói thầu: 287.870.000đ    

(Hai trăm tám mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) 

3. Nguồn kinh phí: Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 

4. Hình thức lựa chọn: xét chọn hộ cung ứng 

5. Thời gian bắt đầu tổ chức: Tháng 7/2020 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày 

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

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                       
- Như điều 2; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN Quảng Trị; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
 

 

 

          



 

PHỤ LỤC CHI TIẾT GÓI THẦU 

Mua cây giống sâm Ngọc Linh và mùn núi cho dự án chăm sóc năm thứ nhất 

cây sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tự nhiên tại đèo Sa Mù  
(Kèm theo Quyết định số 201 /QĐ-SNN ngày 24 / 6 /2020 của Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Quảng Trị) 

 

TT Nôi dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Cây giống Sâm Ngọc 

Linh (2 năm tuổi) 
Cây 330 865.000 285.450.000 

2 Mùn núi Kg 220 11.000 2.420.000 

 Tổng cộng    287.870.000 
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