
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 3  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống cầu 

máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân,  

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

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 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 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 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

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

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh  về 

việc ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh; 

          Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi bằng 

nguồn vốn sự nghiệp thuỷ lợi địa phương năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 17/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ 

thống cầu máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng , tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 95/TB-SKHĐT ngày 29/3/2023 của Sở Kế hoạch và 

đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: 

Sửa chữa hệ thống cầu máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân, 

huyện Hữu Lũng , tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hệ thống 

cầu máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng , 

tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau: 

1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 



2 

 

- Phần công việc đã thực hiện: Tổng giá trị 61,4 triệu đồng.  

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu: Tổng giá trị 21,0 triệu đồng. 

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 713,3 triệu đồng  

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo). 

3. Tổng giá trị các phần công việc: Đã thực hiện; không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 795, 664 

triệu đồng, không vượt Tổng dự toán đã được phê duyệt. 

Điều 2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn cùng 

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. Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch - Tài 

chính; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và Thủ trưởng 

các đơn vị 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, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Sửa chữa hệ thống cầu máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân,  

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SNN ngày    /   /2023của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(trđ) 

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 
Thi công xây dựng 

công trình 
695,3 

Nguồn kinh 

phí bảo trì 

tài sản kết 

cấu hạ tầng 

thủy lợi  

năm 2023 

Tự thực hiện 
 

Quý II/2023 Trọn gói 90 ngày 

2 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình 

18,0 

Chỉ định 

thầu (rút 

gọn) 
 

Quý II/2023 Trọn gói 
Theo tiến độ 

thi công 

Tổng giá trị các gói thầu: 713,3 triệu đồng   
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