
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực 

hiện nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài thú gặm nhấm 

và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài quý hiếm, có 

giá trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 

25/6/2015; Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

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 các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT 

ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3239/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 về việc phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc 

gia Bến En, giai đoạn 2021 - 2030; số 2677/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về việc phê 

duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài 

thú gặm nhấm và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài quý hiếm, có 

giá trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5251/STC-TCDN ngày 

23/9/2022; của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En tại Tờ trình số 477/TTr-VQG 

ngày 10/8/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện 

nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài thú gặm nhấm và xây dựng kế 



hoạch bảo tồn, phát triển một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế tại Vườn Quốc 

gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 

11 gói thầu. 

- Nội dung gói thầu: Chi tiết theo Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En (đơn vị thực hiện) căn cứ nội dung 

phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các 

bước công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và pháp 

luật có liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quản lý, sử dụng kinh phí đúng 

nội dung, mục đích, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định 

hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết 

định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt. 

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm chủ động giải quyết các 

công việc có liên quan đến sở, ngành mình; đồng thời, chủ động theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En triển khai 

thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.  

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc 

Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 
         (MC105.09.22) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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Phụ lục:  KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài thú gặm nhấm và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát 

triển một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa 
 

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 
Gói thầu số 01: Mua sắm dụng cụ, 

công cụ 
67.500.000  

Từ 

nguồn 

sự 

nghiệp 

kinh tế 

trong dự 

toán 

ngân 

sách 

tỉnh 

hàng 

năm. 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
6 tháng 

2 Gói thầu số 02: Mua thuốc thú y 15.000.000  
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý I năm 

2023 

Trọn 

gói 
1 tháng 

3 
Gói thầu số 03: Thuê phương tiện 

thực hiện nhiệm vụ 
18.000.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
27 tháng 

4 

Gói thầu số 04: Xây dựng 

Videoclip ; thiết kế, in ấn  trang 

thông tin phục vụ tuyên truyền 

70.000.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý I năm 

2024 

Trọn 

gói 
6 tháng 

5 

Gói thầu số 05: Sửa chữa, cải tạo 

chuồng nuôi cho phù hợp với môi 

trường sống của các loài Dúi 

130.000.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
3 tháng 

6 
Gói thầu số 06: Cung cấp con 

giống để nuôi mô hình 
60.000.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
6 tháng 

7 
Gói thầu số 07: Cung cấp thức ăn 

cho mô hình 
96.000.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
24 tháng 

8 

Gói thầu số 08: Cung cấp Văn 

phòng phẩm, ma két, phô tô, in ấn 

tài liệu, hồ sơ 

189.872.000 
Chào hàng 

cạnh tranh 

01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
27 tháng 



TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

9 
Gói thầu số 09: Cung cấp chè nước 

phục vụ hội họp thôn 
47.600.000 

Từ 

nguồn 

sự 

nghiệp 

kinh tế 

trong dự 

toán 

ngân 

sách 

tỉnh 

hàng 

năm. 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Quý IV năm 

2023 

Trọn 

gói 
15 tháng 

10 

Gói thầu số 10: Thu thập thông tin 

về các loài gặm nhấm ; điều tra 

viên phỏng vấn người dân về mối 

đe doạ; tuyên truyền viên cho 

người dân các thôn ; theo dõi chăm 

sóc mô hình 

361.677.000 
Chủ đầu tư tự 

thực hiện 
 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
27 tháng 

11 

Gói thầu số 11: Điều tra, đánh giá 

thực trạng các loài thú gặm nhấm 

và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát 

triển một số loài quý hiếm, có giá 

trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến 

En, tỉnh Thanh Hoá (không bao gồm 

phần công việc thuộc gói thầu số 10) 

1.567.841.000 
Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

01 giai đoạn, 

02 túi hồ sơ 

Quý IV năm 

2022 

Trọn 

gói 
 27 tháng 

  Tổng cộng 2.623.490.000             

Ghi chú:   

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Các gói thầu số 01 -07, số 09  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; 

- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 08, 11  qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. 
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