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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ cung 
cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm 2018 trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015 ; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Luật Nghị định số 67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012 Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC, ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và 
bảo vệ công trình thủy lợi; 

 Căn cứ Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế 
hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân huyện Tràng Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; 

  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 102/BC-
TCKH, ngày 11 tháng 4 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch 
vụ cung cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm 2018 trên địa bàn huyện Tràng 
Định với các nội dung sau: 

 1. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định. 

2. Giá gói thầu: 349.692.000 đồng   

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng). 
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Trong đó: 

- Vụ Xuân: 121 ha, với kinh phí thực hiện: 153.307.000 đồng 

- Vụ Mùa: 155 ha, với kinh phí thực hiện: 196.385.000 đồng  

 3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

 4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

 - Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm 2018 
trên địa bàn huyện Tràng Định. 

 - Giá gói thầu: 349.692.000 đồng   

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. 

 - Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2018. 

 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2018. 

 Điều 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức 
triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và thực 
hiện quản lý việc cung cấp nước, tưới nước và tiêu nước năm 2018 trên địa bàn 
huyện Tràng Định theo đúng quy định của Nhà nước.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 
Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND huỵện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu:Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Đức Thịnh 
 
 
 


