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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  202  /QĐ - SNN            Quảng Trị, ngày  25 tháng  6  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 198/QĐ-SNN ngày 23/6/2020  

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

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

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;Số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 19/2015/TT-BKH ngày 

27/11/2015 về quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu; Số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời 

quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; Số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017 về quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc 

gia; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 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 phát triển nông thôn Quảng Trị; 

Căn cứ Hiệp định tài trợ khoản vay số 5352-VN ngày 24/04/2014 giữa Nước 

CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA); 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/05/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần: Cải 

thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có 

tưới do WB tài trợ (WB7); 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BNN-XD ngày 10/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 195 /QĐ-SNN ngày 19 /6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Trị V.v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Tư vấn cập nhật dự án đầu tư; Khảo sát, 

lập thiết kế cơ sở và Khảo sát, thiết kế BVTC-DT  các hạng mục bổ sung từ nguồn vốn kết 

dư và dự toán gói thầu QT/HP2/CS21/PPMU/2020 dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới 

tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-SNN ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Trị V.v phê duyệt Hồ sơ mời thầu 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;Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị; 
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Xét Tờ trình số 46/TTr-DAWB7 ngày 24/6/2020 của Ban QLDA cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị về việc xin điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 

định số 198/QĐ-SNN ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 198/QĐ-SNN 

ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị như sau: 

1. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để phù hợp với kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2112/QĐ-BNN-XD ngày 10/6/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và điều chỉnh mục 2.5 tiêu chí đánh giá E-HSDT.  

2. Nội dung điều chỉnh: 

2.1. Điều chỉnh Mục 7 “Thông tin cơ bản về gói thầu”: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng từ: “20 ngày” thành “01 tháng” . 

2.2. Điều chỉnh Mục 8 “Nội dung chính của Hồ sơ mời thầu”: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng từ: “20 ngày” thành “01 tháng”  như sau: 

+ Chương II: “Bảng dự liệu đấu thầu”, tại Phần 1. 

+ Chương V: “Điều khoản tham chiếu”, tại Phần 2. 

+ Chương VII: “Điều kiện cụ thể của Hợp đồng”, tại Phần 3. 

- Điều chỉnh mục 2.5 của tiêu chí đánh giá E-HSDT thuộc phần 1, chương III: “Tiêu 

chuẩn đánh giá E-HSDT”. 

 (Chi tiết có E-HSMT điều chỉnh kèm theo) 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 198/QĐ-SNN ngày 23/6/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị không thay đổi. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc 

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KH-TC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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