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TO TRINH 
De nghË thâm �Ënh, phê duyÇet k¿ ho¡ch lra chÍn nhà thâûu thåc hiÇn nhiÇm vå: 

Thu gom, vîn chuyên, xë lý bao gói thuôc bào vÇ thuc vât sau së dång 

trên �Ëa bàn toàn tinh Quang TrË 

Kinh guri: 
- Uy ban nhân dân tinh Quang Tri: 
- So Kê ho¡ch và �áu tur. 

Can ci Quyét dinh só 2660 OD-UBND ngày 03/10/2019 cia UBND tinh 

Quáng Tri vê phê duyÇt d�è cuong thiu gom, van chrvén, xi li bao gói thuóe báo 

ve thrc v�t sau sr dyng trên dja bàn toan tinh Quang Tri.; 
C�n ciu Quvet dinh só 3628/QÐ-UBND ngày 16/12/2020 cia UBND tinh 

Quang Tri ve giao dr toán thu, chi ngán sách nhà uóc nam 2021 cho các Só, 

Ban nganh, �on vË thuÙc tinh; 
C�n cu Quyét dinh só 2764/QÐ-UBND ngày 27/9/2021 cia UBND tinh vé 

viec phê dyet dé cuong và du toán nhiÇm vu Thu gom, ván chuyên, xit lý bao 
gói thuoc báo ve thyc vgt sau st dung trên dia bàn toàn tinh Quáng Tri. 

Chi cuc Bao vÇ môi truong trinh So Kê ho¡ch và �âu tu thâm �inh, trinh 
UBND tinh xem xét, phê duyÇt kê ho¡ch lya chÍn nhà thâu thitc hiÇn NhiÇm vå 

Thu gom, vân chuyên, xu lý bao gói thuôc bào vÇ thrc vât sau së dång trên �ja 
bàn toàn tinh Quang TrË vói các nÙi dung chính nhu sau: 

I. Tóm t�t nhiÇm v 
1. Tên NhiÇm vy: Thu gom, vân chuyên, xt lý bao gói thuôc b£o vÇ thrc 

vat sau s dång trên �Ëa bàn toàn tinh Quang Tri. 

2. Tong mire �áu t1r: 573.043.000 �ông (Bång chï: N�m tr�m bày mroi ba 
trieu, khóng r�m bón muoi ba nghin �ông). 

3. Chi dau ttr: Chi cuc Bào vÇ mði truong. 
4. Nguon vôn: Kinh phi sr nghiÇp môi trung n�m 2021 �ã giao cho Chi 

cuc Bao vÇ môi trrong. 
5. Thoi gian thrc hiÇn dy án: N�m 2021. 
II. Phân công viÇc �� thrc hiÇn: 
Bang sô 1: 

TTNoi dung cong viÇc 
hoac tên gói thau_ 

Khão sát, lâp �e Cong ty TNHH MTV Sàn 

cuong và dir toán 

Nhiem v 
Tông cong 

(dông)|an 
Giá tr 

ban phê duy�t Don v/ thrc híÇn 

Quyêt dinh 90/QÐ- 
xuât throng mai dËch v 62.769.000CCBVMT ngày 

moi trrong A Châu_ 09/4/2021 
******* 

62.769.000 



l. Phân công viÇc không áp dång �uoc mÙt trong các hinh thrc ya 

chon nhà thâu 
Bang sô 2: 

TT Noi dung côngviÇc Don vi thrc hiÇn Giá tri (�ông) 

Chi phi quån lý Chi cuc BVMT 11.919.000 

wwwwwwww 

11.919.000 Tông giá trË thåc hiÇn 
IV. Phân công viÇc thuÙoc kê hoach lua chÍn nhà thâu 

1. Bang tông hãp phân công viÇe thuÙc kê ho¡ch lya chon nhà thâu 

(Tgi Bang 3 kèm theo Tö trinh) 

2. Giai trinh nÙi dung kê hoach lya chon nhà thâu

a. Co so phân chia các gói thâu 
Chi cuc Báo vÇ môi trurong lâp kë ho¡ch lra chÍn nhà th£u d£m b£o �úng 

theo quy �Ënh cça Luât �âu thâu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và NghË 

dinh so 63/2014/NE-CP ngày 26/6/2014 cça Chinh Phú quy dËnh chi tiêt thi 

hành mÙt só �ieu cça Luât �âu thâu vê lua chÍn nhà thâu. 
ViÇc phân chia các gói thâu phù hop vÛi tinh chát, �ãc diem ký thuât cça 

tirng nÙi dung công viÇc, các nÙi dung trong kë ho�ch lra chon nhà thâu phù 

hop vÛi Báo cáo kinh tê ký thut duoc phê duyêt. 
b. Giá gói th§u: Giá gói thâu diugc låp trên ca sÛ �è cuong và du toán duoc 

thâm �inh và phê duyêt. 
c. Nguon vón: Kinh phí su nghiÇp môi truong näm 2021 �à giao cho Chi cuc 

Bao ve môi trurong theo Quyét dinh só 3628/QÐ-UBND ngày 16/12/2020 cua 

UBND tinh Quáng Tri và Thông báo só 10/STC-TCHCSN ngày 05/01/2021 cua 
So Tài chinh vÁ viêc thông báo du toán chi NSNN n�m 2021 

e. Hinh thic và phirong théc lra chon nhà thâu: Các gói thâu áp dung dúng 
theo quy dinh cça Luât �â1 thàu só 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghi 
dinh só 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cua Chinh Phç quy �Ënh chi tiêt thi 

hành mÙt só �iÁu cça Lut Dáu thâ1 vê lua chon nhà thâu 
g. Thoi gian b�t �âu to chérc lua chÍn nhà thâu: Të quý IV n�m 2021. 

h. Loai hop �ông: Tron gói. 
k. Thoi gian thrc hiÇn hop �óng: 60 ngày. 
V. Tông giá tr/ các phân công vi�c 
Tong giá trË các phân công viÇc trong duong tông múc �âu tu là 

573.043.000 dông (B�ng chi: N�m tr�m båy meoi ba triÇu, không tr�m bon 

mroi ba nghin dong), bao gôm: 
- Phân công viÇc d�thuc hiên: 62.769.000d�ông. 
- Phan công viÇc không áp dung duge mÙt trong các hinh théc lya chon nhà 

thu: 11.919.000�ông. 
- Phân công viÇc thuÙc ké hoach lura chon nhà thau: 498.355.000 �Óng 



Chi cuc Bao v môi trrong kinh �Á nghi Só Ké ho¡ch và �àu tr thâm dinh, 

trinh UBND tinh phê duyÇt kê hoach lra chon nhà thâu thårc hiÇn NhiÇm vyu. 

trên dê có co só thurc hiÇn các buóc tiêp theo./. 
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