
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  222  /QĐ-SNN Quảng Trị, ngày   14  tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán thu, chi  

tiền bán Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

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

dân 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; 

Căn cứ Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính 

Quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 505/TTr-BQLDA ngày 18/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc đề nghị phê 

duyệt dự toán thu, chi tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu năm 2020; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi tiền bán Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu 

năm 2020 với những nội dung chính sau:  

1. Đơn vị: 

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

- Ban Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị: 

2. Dự toán thu, chi được phê duyệt: Dự toán thu, chi tiền bán Hồ sơ mời 

thầu, Hồ sơ yêu cầu năm 2020 được phê duyệt là: 40.000.000,0 đồng (Bằng 

chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn./.) 

Trong đó: 

- Dự toán thu: 40.000.000,0 đồng; 

- Dự toán chi: 40.000.000,0 đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 



2 

giao tổ chức thực hiện theo dự toán thu, chi đã được phê duyệt đảm bảo đúng, 

đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

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 quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT 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 Phó GĐ Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTCSH.(03). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ LỤC: 

Dự toán thu, chi tiền bán Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu năm 2020 

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Kèm theo Quyết định số: 222 /QĐ-SNN ngày 14/7 /2020 của Sở NN và PTNT) 

 

TT Nội dung 
Dự toán  

năm 2020 

A Dự toán thu từ bán hồ sơ mời thầu 40.000.000 

1 

Gói thầu xây lắp Công trình: Nâng cấp đê hữu Bến Hải 

đoạn Bách Lộc- Xuân Long: 

10 bộ x 2.000.000đ/bộ = 20.000.000đ 

20.000.000 

2 

Gói thầu xây lắp Công trình: Nâng cấp đê tả Thạch Hãn 

đoạn Mai Xá, xã Gio Mai: 

10 bộ x 2.000.000đ/bộ = 20.000.000đ 

20.000.000 

B Dự toán chi phục vụ tổ chức mở thầu: 40.000.000 

1 

Chi vật tư văn phòng, bao gồm:  

13.300.000 - Chi mua văn phòng phẩm : 1.300.000đ 

- Chi photo tài liệu HSMT:  

600.000đ/bộ x 20 bộ = 12.000.000đ 

2 

Chi hội nghị, bao gồm:  

15.200.000 

- Chi trang trí hội trường Market:  

500.000đ x 2 đợt = 1.000.000đ 

- Chi mua nước uống: 200.000đ 

-Tiền làm thêm giờ:  

7 người x 200.000đ/người x 5 ngày x 2 đợt = 14.000.000 đ 

3 

Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc, bao gồm: 

1.500.000 - Chi đăng tải thông tin trên báo đấu thầu : 

2 đợt x 500.000đ = 1.000.000đ 

- Chi gửi fax: 500.000đ 

4 

Chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức 

mở thầu, bao gồm: 

10.000.000 

- Chi lễ mở thầu:  

 15 người x 200.000đ/người x 1 ngày x 2 đợt = 6.000.000 đ 

- Thuế GTGT:  

40.000.000 x 5% = 2.000.000 đ 

- Thuế Thu nhập DN:  

40.000.000đ x 5% = 2.000.000 đ 
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