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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Văn Quan  

(từ 01/01/2019 - 31/12/2020) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

 Căn cứ 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 Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và 

xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Công văn số 327/UBND-KTTH ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai công tác đấu thầu dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

13/TTr-TNMT ngày 20/02/2019 về việc đề nghị thẩm định dự toán kinh phí và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Văn Quan 

(01/01/2019-31/12/2019); Báo cáo số 84/BC-TCKH ngày 19/3/2019 của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Văn Quan (từ 01/01/2019 - 

31/12/2020), 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Văn Quan (01/01/2019 - 31/12/2019), với các nội 

dung sau: 

 1. Tên gói thầu: Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Văn Quan (01/01/2019 - 

31/12/2019). 

 2. Địa điểm xây dựng: Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

 3. Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Quan. 

 Đại diện chủ đầu tư quản lý dự án: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
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 4. Dự toán kinh phí: 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng). 

 5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; kinh phí sự nghiệp môi trường. 

 6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

 7. Thời gian thực hiện dự án: Từ 01/01/2019 - 31/12/2019. 

 8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

 Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 440 triệu 

đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng). 
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 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 

liên quan để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. 

   Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện 

và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (T/h); 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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