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Bảo Yên, ngày      tháng      năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

 “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây dựng sản phẩm OCOP 

huyện Bảo Yên năm 2020” 

Kính gửi: UBND huyện Bảo Yên. 
 

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

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND 

huyện Bảo Yên về việc phê duyệt Dự án và Chủ trì dự án “Phát triển sản xuất 

khoai môn tím gắn với xây dựng sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”. 

Căn cứ Văn bản số 589/KL-STC ngày 18/11/2020 của Sở Tài chính tỉnh 

Lào Cai về kết quả thẩm định giá; 

Căn cứ tờ trình số 71/TTr-TTYT ngày 23/11/2020 của phòng Nông 

nghiệp & PTNT huyện Bảo Yên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây dựng sản phẩm 

OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”; 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện, xem xét phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn 

với xây dựng sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020” với các nội dung sau: 

 I. Phần phê duyệt dự toán 

  1. Tên dự toán: dự án: “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với sản 

phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”.  

 2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Bảo Yên. 

 3. Nội dung và quy mô dự án: Diện tích 20 ha/50 hộ/ 03 xã ( Lương 

Sơn, Minh Tân, Kim Sơn) 

4. Tổng dự toán: 1.788.000.000 đồng,  

Trong đó:  

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ:   750.000.000 đồng. 



- Vốn đối ứng của nhân dân: 1.038.000.000 đồng. 

 5. Nguồn vốn: Sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

 (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 5. Nguồn vốn: Sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

 II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Mô tả tóm tắt gói thầu: 

- Tên dự toán: dự án “Phát triển sản xuất khoai môn tím gắn với xây dựng 

sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2020”. 

- Tổng mức đầu tư: 1.788.000.000 đồng,  

- Tên chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Yên. 

- Nguồn vốn: Sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020. 

2. Phần công việc đã thực hiện: Thẩm định giá  

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu:  

- Chi phí khảo sát: 5.440.000 đồng. 

-  Chi phí tập huấn kỹ thuật: 11.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ quản lý giám sát: 2.412.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 10.898.000 đồng. 

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

a. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Bảng số 1 

 

ST

T 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 
Gói thầu số 01: 

Mua giống khoai 

môn tím 

666.250000 

Sự 

nghiệp 

chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

nông 

thôn mới 

Chỉ định 

thầu 

Theo 

quy 

trình 

rút gọn 

Qúy 

IV/ 

2020 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

2 

Gói thầu số 02: 

Mua phân bón vô 

cơ, thuốc BVTV,  

vôi bột 

54.000.000 
Chỉ định 

thầu  

Theo 

quy 

trình 

rút gọn 

Qúy 

IV/ 

2020 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

 
Tổng giá trị các 

gói thầu 
720.250.000       

5. Gải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 



a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia các gói thầu thành 02 gói thầu 

là không phù hợp với Luật Đấu thầu. 

6. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không. 

7. Tổng giá trị các phần công việc: 

Bảng số 2 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0  đồng 

2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong 

các hình thức lựa chọn nhà thầu 
29.750.000 đồng 

3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
720.250.000 đồng 

4 Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 
0 đồng 

Tổng giá trị các phần công việc 750.000.000 đồng 

Tổng giá trị các gói thầu 720.250.000 đồng  

8. Kiến nghị: 

Trên cơ sở nội dung phân tích trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình 

UBND huyện xem xét phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu để 

phòng Nông nghiệp & PTNT triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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