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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: In ấn tờ rơi, băng rôn phục vụ công tác  

tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH CAO BẰNG 

  

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

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 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 nám 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng. Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định phân cấp quản lý, 

sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12  năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 885/QĐ-SNN, ngày 15  tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-SNN, ngày 20/10/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Cao Bằng, về việc phê duyệt dự toán gói thầu “In ấn tờ rơi, băng rôn phục vụ 

công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2022”; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Phòng Kế hoạch - Tài 

chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “In ấn tờ rơi, băng rôn 

phục vụ công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2022”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: In ấn tờ rơi, băng rôn 

phục vụ công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2022, với nội dung chi tiết 

theo phụ lục đính kèm quyết định này. 

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1, giao Phòng 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật đấu thầu các văn 

bản quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh 

Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/hiện); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, KHTC, QLCL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thái Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: In ấn tờ rơi, băng rôn phục vụ công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN, ngày 27 tháng 10 năm 2022  của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng) 

 

STT Tên gói thầu Giá gói thầu  
Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu  

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian  

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 
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In ấn tờ rơi, băng rôn phục 

vụ công tác tuyên truyền về 

an toàn thực phẩm năm 

2022 

95.575.000 

Ngân sách 

nhà nước         

(Nguồn 

kinh phí 

không thực 

hiện tự chủ 

năm 2022) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Tháng 10, 

11 năm 

2022 

Trọn gói 45 ngày 

Tổng cộng giá gói thầu: 95.575.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín mươi năm triệu năm trăm bẩy mươi năm nghìn đồng chẵn./.) 
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