
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SNN Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói 

thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng 

cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ 

tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

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 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói 

thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”; 

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hạ tầng cơ bản phát 

triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - 

Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Cơ sở hạ 

tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu Dự án 

tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 
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nghiệp) thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2548/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 

năm 2022; số 363/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt phân khai kế 

hoạch vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 

3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát 

triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- 

Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Xét Tờ trình số 37/TTr-DAHP3 ngày 26/4/2022 của Ban quản lý dự án cơ sở 

hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc Về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh 

giá E-HSĐXKT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 

(Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính tại Báo cáo thẩm định số     

09/BC-KHTC ngày 28/4/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói 

thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá 

trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn bao gồm: 

1. Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông – Công ty 

CP Tư vấn và xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn, đạt điểm kỹ thuật 908,57/1.000 điểm. 

Điều 2. Giao cho Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp phối 

hợp cùng Tổ tư vấn LCNT tại Quyết định số 08/QĐ-SNN ngày 18/01/2022 và các 

đơn vị liên quan tiến hành triển khai các công việc tiếp theo và thực hiện đầy đủ 

các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài Chính, 

Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị 

nông nghiệp; Tổ tư vấn LCNT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: KH-ĐT, Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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