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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:Gói thầu số 1: Hệ thống tưới 

phun mưa. Gói thầu số 2; Mua giống cây thanh long ruột đỏ thực hiện  

mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng nông nghiệp 

 công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch 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 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-

UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 05/STC-TCDN ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở 

Tài chính về việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2020;  

Căn cứQuyết định số 79 /QĐ-SNN ngày 09/3/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt dự toán, địa điểm thực hiện Chương trình sự nghiệp 

kinh tế trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2020; 
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Căn cứ Thông báo giá số 1193/TB-STC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở 

Tài chính về việc giá hàng hóa, thiết bị, dịch vụ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

Xét đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Tờ trình số 

351/TTr-TTBVTV ngày 19/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mô hình trồng cây thanh long ruột đỏứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 

nông nghiệp hữu cơ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo thẩm 

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 16 /KHTC- TĐ ngày  3  tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:Gói thầu số 01:Hệ thống 

tưới phun mưa. Gói thầu số 02:  Mua giống cây thanh long ruột đỏ thực hiện mô 

hình trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và nông 

nghiệp hữu cơ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với các nội dung chi 

tiết theo phụ biểu đính kèm. 

Điều 2.Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtcăn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện 

hành của pháp luật Nhà nước. 

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

 Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ Sở (b/c); 

- KBNN tỉnh; 

 - Cục thuế tỉnh( phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

( Kèm theo Quyết định số:  208/QĐ-SNN ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 Gói thầu 01: Hệ thống 

tưới phun mưa 
184,8 

Nguồn vốn sự 

nghiệp kinh tế 

năm 2020 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng  

Một giai 

đoạn, một túi 

hồ sơ 

Quý III/ 

năm 2020 
Trọn gói 90 ngày 

2 
Gói thầu 02: Mua 

giống cây thanh long 

ruột đỏ 

175, 45 
Nguồn vốn sự 

nghiệp kinh tế 

năm 2020 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một túi 

hồ sơ 

Quý III/ 

năm 2020 Trọn gói 90 ngày 
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