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Tuyên Quang, ngày 20 tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu:  
Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình 

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021 

 
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc 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 Quyết định số 152/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình 

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021 cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TTBVTV ngày 15/4/2021 của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) năm 2021”; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 19/4/2021 của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật và Cửa hàng mua, bán giống, vật tư nông nghiệp (Hộ kinh 

doanh Lê Tiến Dũng). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư thực 

hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021” 

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cụ thể như sau: 
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1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình 

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021. 

2. Nhà thầu chỉ định cung cấp dịch vụ: Cửa hàng mua, bán giống, vật tư 

nông nghiệp (Hộ kinh doanh Lê Tiến Dũng). 

Địa chỉ: Km 11, xóm phố Lang Quán, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điện thoại: 0915.480.897 

Tài khoản: 8102205045008 tại Phòng Giao dịch Trung Môn - Ngân hàng 

Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Mã số thuế: 5000572905 

Tên tài khoản: Lê Tiến Dũng. 

3. Giá trị chỉ định thầu: 96.450.000 đồng (Chín mươi sáu triệu, bốn trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ tại Quyết 

định số 152/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên 

Quang về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM) năm 2021 cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

5. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2, 

Điều 17, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. 

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Phòng Hành chính - Tổng hợp căn cứ vào kết quả lựa chọn đơn vị được 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng và thanh 

quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước . 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục, Cửa hàng mua, bán giống, vật 

tư nông nghiệp (Hộ kinh doanh Lê Tiến Dũng) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 (thực hiện); 
- Lưu: VT, HCTH. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

Trần Hải Tuyên 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-23T16:57:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Hải Tuyên<thtuyennnptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-23T17:08:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<ccbvtv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




