
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4129/QĐ-UBND Văn Quan, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp” 

 trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan  

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 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 2729/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và 

nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 63/TTr-NN&PTNT ngày 06/12/2019 về việc Phê duyệt Dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng 

cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp” trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan ; đề nghị 

của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tại Báo cáo thẩm định số 

285/BC-TCKH ngày 09/12/2019 về dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông 

nghiệp” trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan  với nội dung sau: 

I. Nội dung dự toán 

1. Tên gói thầu: “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng 



lực trong lĩnh vực nông nghiệp” trên điạ bàn huyêṇ Văn Quan . 

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan. 

3. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Văn Quan. 

4. Tổng dự toán kinh phí: 431.174.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi 

mốt triệu một trăm bẩy mươi tư nghìn đồng). 

(Chi tiết tại Biểu kèm theo) 

5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước kinh phí đào tạo bồi dưỡng tại 

Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019. 

6. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện. 

7. Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2019. 

8. Địa điểm: Tại Trung tâm huyện và một số xã trên địa bàn huyện Văn Quan. 

II. Phần công việc đã thực hiện 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

(đồng) 

Văn bản 

phê duyệt 

1 Thẩm định kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, HSYC và kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Công ty Cổ phần 

Quản lý và Truyền 

thông HHC 

2.000.000  

Tổng giá trị thực hiện 2.000.000  

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

STT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu (đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 Tổ chức tập 

huấn, bồi 

dưỡng kiến 

thức và nâng 

cao năng lực 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

428.174.000 Ngân 

sách 

nhà 

nước  

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

thông 
thường 

Một 

giai 

đoạn - 

Một túi 
hồ sơ 

Quý 

IV 

năm 

2019 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 



trên điạ bàn 

huyêṇ Văn 
Quan 

lực 

2 Tư vấn lập hồ 

sơ yêu cầu và 

báo  cáo đánh 

giá HSĐX gói 

thầu Tổ chức 

tập huấn, bồi 

dưỡng kiến 

thức và nâng 

cao năng lực 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

trên điạ bàn 

huyêṇ Văn 
Quan 

1.000.000 Ngân 

sách 

nhà 
nước 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 
gọn 

Thương 

thảo 

hợp 
đồng  

Quý 

IV 

năm 
2019 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 
lực 

Tổng giá gói thầu 429.174.000        

V. Tổng giá trị các phần công việc 

TT Nội dung Giá trị (VNĐ) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 2.000.000 

2 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 
429.174.000  

Tổng giá trị các phần công việc 431.174.000 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Văn Quan) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói 

thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy 

định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Giám đốc KBNN huyện Văn Quan; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 



 

 

 


