
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:           /QĐ-UBND Văn Quan, ngày     tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

hỗ trợ xi măng làm đường GTNT tại các xã, thị trấn  

trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

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 xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Văn 

Quan về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với Phong trào RQĐX 

làm thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Văn 

Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Công bố số 02/CBGVLXD-SXD ngày  28/02/2021 của Sở Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 02 

năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Thông báo thẩm 

định số 03/TB-TĐKT&HT ngày19/3/2021 về việc báo cáo thẩm định dự toán hỗ trợ xi 
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măng làm đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn 

Quan năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hỗ trợ xi 

măng làm đường GTNT tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021, 

với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: hỗ trợ xi măng làm đường GTNT tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Văn Quan năm 2021. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Văn Quan. 

3. Đơn vị lập dự toán: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cung ứng hỗ trợ xi măng xây dựng mặt đường 

giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2021 theo tiêu chuẩn đường 

GTNT đảm bảo đạt tiêu chí NTM, chủ yếu là các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, 

nội đồng có quy mô mặt đường rộng từ 1,0 ÷ 3,0m theo phương châm Nhà nước hỗ 

trợ, vật tư kỹ thuật, Nhân dân chuẩn bị vật liệu, huy động ngày công, tự thực hiện thi 

công và hiến đất để làm đường, để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. 

5. Tổng khối lượng xi măng: 1.461,931 tấn; thành tiền: 1.922.513.000 đồng (Bằng 

chữ: một tỷ chín trăm hai mươi hai triệu năm trăm mười ba nghìn đồng). Trong đó:  

- Đợt 1: số lượng xi măng 542,3 tấn, thành tiền: 713.164.766 đồng. 

- Đợt 2: số lượng xi măng 460,0 tấn, thành tiền: 604.923.000 đồng. 

- Đợt 3: số lượng xi măng 459,62 tấn, thành tiền: 604.424.859 đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

6. Nguồn vốn: vốn Nghị quyết 03 năm 2021. 

7. Thời gian thực hiện: năm 2021. 

8. Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng thực hiện: 

Để đảm bảo quản lý và bảo quản xi măng được tốt, không để xi măng hỏng, 

chết già. Đồng thời phù hợp nhu cầu tiến độ xây dựng mặt đường của các tuyến 

đường của các nhóm hộ tại các thôn, các xã, thị trấn, cung ứng theo từng đợt như sau: 

+ Đợt 1: số lượng xi măng 542,3 tấn, thành tiền: 713.164.766 đồng. 

+ Đợt 2: số lượng xi măng 460,0 tấn, thành tiền: 604.923.000 đồng. 

+ Đợt 3: số lượng xi măng 459,62 tấn, thành tiền: 604.424.859 đồng. 

- Hình thức thực hiện: áp dụng chỉ định thầu rút gọn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh tế 

và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; 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, các PCT UBND huyện;                    

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
 


