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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

Gói thầu số QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn cập nhật kế hoạch  

quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường các hạng mục  

bổ sung sử dụng vốn dư Hợp phần 2  

Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-

CP ngày 16/03/2016; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; 

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 26/5/2014 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án thành phần Cải thiện 

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

do WB tài trợ (WB7); 
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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 254/QĐ-SNN ngày 05/8/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu 

QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn cập nhật kế hoạch quản lý môi trường và 

đánh giá tác động môi trường các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư Hợp 

phần 2;  

Căn cứ Hồ sơ năng lực của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi 

trường; Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 06/8/2020 giữa Ban QLDA Cải 

thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị với Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và môi trường về việc Tư vấn cập nhật kế hoạch quản lý môi trường và 

đánh giá tác động môi trường các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư Hợp 

phần 2. 

Xét Tờ trình số 65/TTr-DAWB7 ngày 06/8/2020 của Ban QLDA Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ 

định thầu gói thầu số QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn cập nhật kế hoạch 

quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường các hạng mục bổ sung sử 

dụng vốn kết dư Hợp phần 2; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7). 

2. Tên dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị. 

3. Tên gói thầu: Gói thầu số: QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn cập nhật 

kế hoạch quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường các hạng mục bổ 

sung sử dụng vốn dư Hợp phần 2. 

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

5. Nguồn vốn: Đối ứng Ngân sách Trung ương. 

6. Địa điểm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ tỉnh Quảng Trị. 

7. Tên và địa chỉ nhà thầu chỉ định thầu:  

- Tên nhà thầu: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.  

- Địa chị: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

8. Giá chỉ định thầu: 249.861.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi 

chín triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn./.)  

Ghi chú: Giá chỉ định thầu đã bao gồm thuế VAT 10% 

(Chi tiết có phụ lục giá chỉ định thầu kèm theo Quyết định này) 
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9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng. 

10. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh 

Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước 

tiếp theo đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật 

hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ. 

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 Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng 

Trị, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng 

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

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Giám đốc Sở;  

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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