
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng         năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hỗ trợ 

trồng rừng phòng hộ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

bền vững năm 2021, Đồn Biên phòng Tam Thanh, huyện Quan Sơn 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

  

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 Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư c ng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ c c Nghị định của Chính phủ:  ố 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành c c điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư c ng; 

Căn cứ Th ng 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 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho c c hạng mục lâm 

sinh thuộc Chương trình mục tiêu ph t triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Theo đề nghị của  ở Kế hoạch và Đầu tư tại B o c o th m định số 

6713/ KHĐT-TĐ ngày 14/9/2021; của Đồn Biên phòng Tam Thanh, huyện 

Quan  ơn tại Tờ trình số 305/TTr-BQLDA ngày 19/8/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hỗ trợ 

trồng rừng phòng hộ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 

vững năm 2021, Đồn Biên phòng Tam Thanh, huyện Quan Sơn, với các nội 

dung ch nh như sau: 



1. Toàn bộ phần công việc thuộc  ế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia 

làm 02 gói thầu. 

2. Nội dung gói thầu: Chi tiết có Phụ biểu kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đồn Biên phòng Tam Thanh (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại 

Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công 

việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 01: Cung cấp phân bón trồng 

rừng và gói thầu số 02: Cung cấp cây giống (Lát hoa và Vầu) theo quy định; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình 

có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt. 

2. Giao Sở  ế hoạch và Đầu tư, Sở Tài ch nh,  ho bạc Nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động 

giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, 

đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở:  ế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;  ho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện 

Quan Sơn; Chi cục  iểm lâm; Đồn Biên phòng Tam Thanh và Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các đơn vị có liên quan;  

- Lưu: VT, NN. 
     (MC95.9.21) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
   Đ c Gi n  

 

 

 



Phụ biểu: Kế hoạch lự  chọn nhà thầu 

Thực hi n dự án Hỗ trợ trồn  rừn  phòn  hộ thuộc Chươn  trình mục ti u phát triển lâm n hi p 

bền vữn  năm 2021, Đồn Bi n phòn  T m Th nh, huy n Qu n Sơn 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        th ng       năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT T n  ói thầu 

Giá gói 

thầu 
 (Triệu đồng) 

N uồn vốn 

Hình th c; 

phươn  th c lự  

chọn nhà thầu 

Thời  i n 

bắt đầu 

lự  chọn 

nhà thầu 

 oại 

hợp 

đồn  

Thời  i n thực 

hi n hợp đồn  

1 
Gói thầu số 1: Cung cấp phân bón 

trồng rừng. 
106,00 

Vốn ngân sách 

Trung ương thuộc 

Chương trình mục 

tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững 

năm 2021 đã được 

UBND tỉnh giao tại 

Quyết định số 

1511/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 

Chào hàng cạnh 

tranh trong nước 

qua mạng đấu thầu 

quốc gia; một giai 

đoạn, một túi hồ sơ 

Quý 

III/2021 
Trọn gói 60 ngày 

2 
Gói thầu số 2: Cung cấp cây giống 

(Lát hoa và Vầu). 
237,96 

Chào hàng cạnh 

tranh trong nước 

qua mạng đấu thầu 

quốc gia; một giai 

đoạn, một túi hồ sơ 

Quý 

III/2021 
Trọn gói 60 ngày 

 
T n  cộn  343,96 

      

Ghi ch :   

- Gi  c c gói thầu được x c định trên cơ sở Quyết định số  423/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/8/2021 của Gi m đốc  ở NN&PTNT (theo uỷ quyền của UBND 

tỉnh tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020). 

- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu c c gói thầu số 01, số 02 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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