
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
            

Số:            /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, 

năm 2022 
 

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo thẩm định 

số 16/BC-KHTC ngày  08/8/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây 

dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022, nội dung 

chi tiết như biểu đính kèm theo Quyết định này. 
 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

     Nơi nhận:                       
- Như điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 

 



 

 

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SNN ngày      /8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

STT 
 

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 lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

Hợp đồng 

1 
Gói thầu số 1: Thiết kế, 

dự toán trồng rừng. 

  

22.632.00

0 

Nguồn vốn sự 

nghiệp lâm 

nghiệp  

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

Tháng 

8/2022 
Trọn gói 30 ngày 

2 Cung cấp phân bón 

  

 

139.177.1

44 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn qua 

mạng 

 

Một giai đoạn,  

một túi hồ sơ 

Tháng 

8/2022 
Trọn gói 30 ngày 

3 Cung cấp cây giống 

 

387.082.6

40 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

Tháng 

8/2022 
Trọn gói 30 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 548.891.784 đồng 
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