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QUYET DJNH

V vic phê duyt k& qua Iia chqn nhà thu thiyc hin gói thu thuQc dy toán
kinh phi t chit-c tir vn áp dung, quãn I5 h thEng chat Ju'qng và dánh giá chfrng
nhãn VietGAP cho 2 vñng san xut ran an toàn Yen M, Duyên Ha

UY BAN NHAN DAN HUflN THANH TR
Can cit Luat t chic chic chinh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cit Lust dAu thAu sE 43/2013/QH13 ngày 26 thang 11 näm 2013;
Can cit Lu3t Ngân sáeh sE 83/20 1 5/QH1 3 ngày 25 tháng 6 nãm 2015;
Can cit Nghj djnh s 63/20141ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2014 cüa Chmnh
phi quy djnh chi tit thi hành mQt s dik cüa Luat dAu thu v hra chpn nhà thâu;
Can cit các Thông Ut: sé 10/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 cUa BQ Kê
hoach va Du Ut quy dljnh chi tiEt v k hoach lva chçn nhã thAu; s 19/201 5/TTBK}IDT ngây 27/11/20 15 cüa BO K hoach và D&u tu quy djnh chi ti& 1p báo cáo
thm djnh trong qua trInh th chitc lva chçn nba thu; s 58/2016/TT-BTC ngàyi
29/3/20 16 cita BO Tài chInh v viec Quy djnh chi tit viec sit dçing vn Nhà nuâc dk
mua sm nh&m duy trI hoat dng thuèng xuyên cüa co quan nhà nuOc, dun vj thuôc
km hicing vu trang nhân dan, dun vj sj nghip cong lip, t chitc chInh trj, tä chitc
chInh trj - xa hi, t chite chinh trj xa hOi — ngh& nghip, t6 chic xa hQi, t chiTxc xã
hi — ngh nghip;
Can cit Quy& djnh s 8989/QD-UBND ngày 17/12/2018 cUa UBND huyn
Thanh Tn v& viec giao chi tiëu K hooch kinh t - xa hQi va dv toán thu, chi ngân
sach nàm 2019 cita huyn Thanh Trl;
Can cit Quyt djnh sS 9792/QD-UBNID ngây 28/12/2018 cüa IJBND huyn
Thanh Tn v M trçi phát tnin kinh t nàm 2019;
Can cit QuyEt dinh s 3033/QD-UBND ngày 01/8/2019 cüa UBND huyn
Thanh TrI v viec phé duyt dv toán chi ti& và k hoach iva chn nhã thu thrc
hiên dv toán kinh phi Ut vn áp dung, quãn 1' h thng chAt luqng và dánh giá chitng
nhmn vietgap cho 2 vüng sAn xutt rau an toàn Yen M, Duyên HA;
Can cit Quyt dinh so 3091/QD-UBNID ngây 06/8/2019 cüa UBND huyn
Thanh TrI v viec phé duyt bàn yêu c&u báo giá d6 xuat chào hAng cnh trait rñt

gn Mi vOl gOi thu: "Tu vn áp dung, quân 1' h thng cht hrcng và dánh giá
chOng nhnVietGAPcho 2 vüng san xu.t rau an toán Yen M5, Duyên Ha";
Xét Td trinh st 275/flr-KT ngày 14 / 8 /2019 cUa Phong Kinh t huyn Thanh
Tn v viec thm djnh, phê duy kát qua 1?a ch9n nba thu thvc hien gói thu thuc
dv toán kinh phi tu v.n áp dung, quân I h thng chat luqng vâ dánh giá chüng nhn
VietGAP cho 2 vüng san xut rau an toàn Yen M5, Duyên Ha và Báo cáo thâm
dinh s 328 /BCTD-TCKH ngày 14/8 /2019 cüa Phông Tài chinh — K hoch
v viêc thm dinh kt qua iva chçn nhà thu thvc hiOn gói thu thuOc dir toán
kinh phi tu vn áp d%rng, quán 1? h thng cht luyng vá dánh giá chfrng nl4n
VietGAP cho 2 vüng san xut rau an toân Yen M, Duyên Ha,
QUYET NNH:
Diu 1. Phé duyt kk qua Ira chn nhà thu thvc hien gói thu gói thu
thuôc dv toán kinh phi at vn ap dung, quân 1 h thng ch& luqng vâ dánh giá
chüng n1in VietOAP cho 2 yang san xu.t rau an toàn Yen Ms', Duyên Ha vói các
nOi dung sau:
1. Ten gói thu: Kinh phi tic vn áp dung, quãn 1 h thng ch& luqng và dánh
giá chfrng nhan VietGAP cho 2 ng san xu.t rau an toàn Yen M, Duyên Ha;
2. Ngun vn: Tic ngun h trq phát tni&n kinh t ngãn sách Huyn da giao Phông
Kinh t nàm 2019
3. Ten nhà thu tráng thu: Cong ty c phn Pr van khoa hçc và cong ngh cao
Thàng Long.
4. Giá tnj gói thAu: 198.000.000 Mng.
B&ig chit: MOE frám chin mimi 1dm friu tiling.
5. HInh thCrc hqp Mng: hcip Mng tnçn gôi
6. Th&i gian thvc hien hçip Mng: 04 tháng k tic ngáy k32 hcip Mng.
Diu 2. Trách nhiOm cüa Phông Kinh t& huyn Thanh TrI và các don vj lien quan:
1. Phèng Kinh t huyen Thanh Trl:
- Thirong tháo, k)2 kt hçxp dng vOi nba thu theo kM qua iva ch9n nba thAu,
nôi dung yen cAu báo giá, các cam kM cüa nba thAu trong h so dà xut; tnin khai
thvc hien nhiem vu thrçrc giao dam báo tin d, ch.t hrqng, dung trInh tir thu Wc và
tuân thu cac quy djnh hin hánh cüa Nba rnrOc, Thánh pM ye quán I)? du thu.
- Chju trách nhiem toàn di4n truOc pháp lu@ và UBND huyn Thanh Tn ye
trmnh tçr thu tyc t chüc iva chçn nba thu; v& cht hrcing, s lucmg, tinh pháp 1)2 cUa
so trInh duyt kM qua iva ch9n nhà thu; tInh chInh xác cüa kM qua phân tich,
dánh giá Iva chçn nba thu.

2. Cong ty c phn tu vAn khoa h9c và cong ngh cao Thàng Long chju trách
nhiern thuc hiên dÀy dü cac diu khoan trong hgp dng kinh t k' 1ct v&i Phông
Kinh t huyn Thanh TrI và chju trách nhim trutc pháp 1ut v 1ct qua thijc hin
hqp dng.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lijc thi hânh k tü ngây k.
Chánh Van phông HDND — UBND huyn; TruOng cáo phông: Kinh té, Tâi
chInh - K hoach, Giám dác Kho b?c Nhà nuot Thanh Trl, COng ty c phn tis vAn
khoa bce và cOng ngh cao Thàng Long và ThU tnthng cáo vj cO lien quan chju
trách nhiem thi hành quy& djnh nay.!
Nol nhân:
-NhuDiéu3;
-LuuVT.
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