
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3428/QĐ-UBND Văn Quan, ngày  27 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan  

Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 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 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lạng Sơn về thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2020 huyện Văn Quan; 

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện 

văn Quan phê duyệt Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các 
đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan tại 

Tờ trình số 70/TTr-NN&PTNT ngày 29/9/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT 

về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ cải 

tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn 

Quan; Báo cáo thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 698/BC-

TCKH ngày 22/10/2020 của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội 

Hồi tại huyện Văn Quan như sau: 
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I. DỰ TOÁN MUA SẮM 

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các 

đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan. 

3. Tổng dự toán kinh phí dự án: 610.200.000 đồng (sáu trăm mười triệu hai 
trăm ngàn đồng chẵn), trong đó:  

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 600.000.000 đồng (gồm: hỗ trợ phân bón hữu 

cơ, tập huấn chuyển giao kỹ thuật và quảng bá rừng Hồi mẫu). 

b) Nguồn vốn đối ứng của người dân: 10.200.000 đồng (gồm: nhân công 

phát dọn thực bì và bón phân). 

(Có biểu chi tiết dự toán kèm theo) 

4. Nguồn vốn đầu tư: vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

được phân bổ tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND 

huyện Văn Quan và nguồn đối ứng của các hộ tham gia thực hiện dự án. 

5. Quy mô và phương thức hỗ trợ dự án: diện tích thực hiện cải tạo 3,68 ha 

rừng hồi, 12 hộ tham gia thực hiện dự án; hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân tham gia 

thực hiện mô hình 51.520kg phân bón hữu cơ; hỗ trợ tập huấn, phổ biến kỹ thuật; 

hỗ trợ xây dựng các công trình cảnh quan, quảng bá mô hình rừng Hồi. 

6. Đối tượng được hỗ trợ thực hiện dự án: các hộ gia đình có rừng Hồi đã 

cho thu hoạch được lựa chọn tham gia thực hiện mô hình thuộc thôn Khòn Cải, xã 

Liên Hội, huyện Văn Quan. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Khòn Cải, xã Liên Hội, huyện Văn Quan. 

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020. 

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Chi tiết tại biểu kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quản lý gói thầu, lựa chọn giao cho nhà thầu 

có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án để thực hiện gói thầu theo 

quy định hiện hành.  

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

chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Giám đốc Kho bạc nhà 

nước huyện Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan 

 

(Kèm theo Quyết định số:3428/QĐ-UBND ngày 27 /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 

Số 

TT 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu số 1: 

Tập huấn kỹ 

thuật 

7.792.000 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020, đã giao tại Quyết định số 

1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý IV 

năm 

2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

15 ngày 

2 

Gói thầu số 2: 

Mua phân bón 

(phân bò hoai 

Nghệ An 

51.520kg) 

278.208.000 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020, đã giao tại Quyết định số 

1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý IV 

năm 

2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

30 ngày 

3 

Gói thầu số 3: 

Quảng bá rừng 

hồi mẫu. 

314.000.000 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020, đã giao tại Quyết định số 

1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý IV 

năm 

2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

30 ngày 

Tổng các gói thầu: 600.000.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm triệu đồng chẵn). 

 

 


