
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ 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 các gói thầu thực 

hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di tích 

lịch sử văn hóa Hàm Rồng năm 2020 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
  

 

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

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 các 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 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di 

tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, giai đoạn 2017 - 2020; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3015/STC-NSHX 

ngày 17/6/2020; của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng tại Tờ trình 

số 21/TTr-BQLHR ngày 30/3/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm 

Rồng năm 2020, với nội dung chính sau: 

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

02 gói thầu. 

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

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



1. Yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (chủ đầu tư) 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 về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp 

luật; đồng thời 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 có 

trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn 

chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ 

đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 

tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Hàm Rồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các đơn vị có liên quan;  

- Lưu: VT, NN. 
     (MC32.06.20) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Quyền 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục:  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng 

Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND  ngày        tháng           năm 2020 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 lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 
Gói số 01: Mua quần áo bảo hộ phục 

vụ chữa cháy rừng. 
18.700.000 

Nguồn sự 

nghiệp kinh 

tế trong dự 

toán ngân 

sách thành 

phố Thanh 

Hóa năm 

2020 

Chỉ định thầu 
01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Tháng 6 năm 

2020 
Trọn gói 01 tháng 

2 

Gói số 02: Thi công thực hiện biện 

pháp lâm sinh (phát dọn thực bì và làm 

giảm vật liệu cháy theo băng và theo đám, 

diện tích khoảng 56 ha). 

744.572.000 Chỉ định thầu 
01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Tháng 6 năm 

2020 
Trọn gói 01 tháng 

 Cộng 763.272.000       
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