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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án 

 chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum 

 giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ  Văn bản số 1425/UBND-NNTN, ngày 06/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc Đề cương nhiệm vụ Đề án chính sách tổng thể nông 

nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 có tính đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-STC, ngày 30/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề 

án chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -

2025, có tính đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-SNN, ngày 13/8/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật về gói thầu: Xây dựng Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông 

thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-SNN, ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói 

thầu: Xây dựng Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Phiếu đề xuất ngày 

25/8/2021; Báo cáo thẩm định số 32/BCTĐ-TTĐ, ngày 27/8/2021 của Tổ thẩm 

định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án 

chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, 

có tính đến năm 2030, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án 

chính sách tổng thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, 

có tính đến năm 2030, như sau:  

1. Tên gói thầu: Xây dựng Đề án chính sách tổng thể nông nghiệp nông 

thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030. 
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2. Đơn vị trúng thầu: Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam trung bộ 

và Tây Nguyên; Địa chỉ: 35, Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

3. Giá trúng thầu: 452.738.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai 

triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn). Đã bao gồm thuế GTGT. 

4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp lâm nghiệp năm 2021.  

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng). 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 2: Các Ông (bà): Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn 

phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung 

bộ và Tây Nguyên; 

- Lưu VT, KH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khanh 
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