
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp kè 

chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, 

xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ và phân bổ kinh phí xử lý, 

khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử 

lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ 

K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

2571/SKHĐT-TĐ ngày 14/5/2020 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Tờ trình số 64/TTr-SNN&PTNT ngày 04/5/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo 

vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp kè 

chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, 

huyện Thọ Xuân, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo 
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tuân thủ các quy định hiện hành. 

- Yêu cầu chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công trình trên 

không đảm bảo yêu cầu thời gian tại Công văn số 1265/UBND-NN ngày 

05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trong 

trường hợp công trình xảy ra sự cố, gây hậu quả nghiêm trọng do lỗi chậm xử lý. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; 

- Lưu: VT, NN.  
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PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân 

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày       tháng  5  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà 

thầu; phương 

thức đấu thầu 

Thời gian bắt đầu 

lựa chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực hiện hợp 

đồng 

1 

Gói số 1: Tư vấn giám sát 

thi công xây dựng công 

trình 

               

280,4  

Từ nguồn ngân 

sách Trung ương 

hỗ trợ có mục tiêu 

cho tỉnh tại Quyết 

định số 1501/QĐ-

TTg ngày 

01/11/2019 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Chỉ định thầu Quý II/2020 Trọn gói 4 tháng 

2 

Gói số 2: Thi công xây 

dựng công trình và bảo 

hiểm công trình trong thời 

gian xây dựng 

          

10.907,0  
Chỉ định thầu Quý II/2020 Trọn gói 4 tháng + 12 tháng bảo hành 

  Tổng cộng 
          

11.187,4  
          

Ghi chú: 

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm 1,23% chi phí dự phòng cho khối 

lượng phát sinh. 

- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, 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. 
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