
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:           /TM-CNTYTS 
V/v mời thương thảo hợp đồng thực hiện 

Gói thầu số 1: Giám sát chất lượng, vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

      Cao Bằng, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ,  

Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ kế hoạch và đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

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 Quyết định số 376/QĐ-SNN ngày 26/4/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự toán chi tiết thực 

hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, xúc 

tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-SNN ngày 26/5/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu: Giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-SNN ngày 06/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Cao Bằng về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 

2: Tư vấn lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu số 1: Giám sát chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-SNN ngày 06/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Cao Bằng về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 

3: Tư vấn thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: 



2 

 

 

Giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-SNN ngày 13/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Cao Bằng về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) 

gói thầu số 1: Giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 22.06-01/BC-TVT ngày 22/6/2022 của Công ty TNHH 

Tư vấn đấu thầu và xây dựng Nguyễn Gia về việc Báo cáo đánh giá E-HSDT gói 

thầu số 1: Giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2022. 

 Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT tại Báo cáo số 22.06-01/BC-TVT 

ngày 22/6/2022 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và xây dựng Nguyễn Gia 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng kính mời Công ty TNHH 

Công nghệ NHONHO đến nộp HSDT bản gốc mà nhà thầu đã kê khai trong 

E-HSDT để đối chiếu và cử đại diện có tư cách pháp nhân, con dấu đến tiến 

hành thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu nêu trên. 

Thời gian thương thảo sẽ được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23 

tháng 6 năm 2022 và chậm nhất là 17 giờ  00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng; Địa chỉ: Phố Bế Văn Đàn, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; điện thoại: 02063756565. 

Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến, không tiến hành thương 

thảo hợp đồng thì coi như nhà thầu đã không tiến hành, từ chối tiến hành thương 

thảo hợp đồng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao 

Bằng theo địa chỉ sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng; Địa chỉ: Phố Bế Văn 

Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; điện thoại: 02063756565. 

Kính mời và đề nghị nhà thầu quan tâm, xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Thái Hà 
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