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Hà Nội, ngày       tháng 12  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) 

dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn 
                                               

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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 về 

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 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 Quyết định số 4433/QĐ-BNN-PCTT ngày 14/11/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án: Kè chống sạt lở bờ sông 

Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Tờ trình số 445/TTr-DANN ngày 07/12/2022 của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Kè chống sạt lở 

bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm 

theo Báo cáo kết quả thẩm định số 120/BC-PCTT-KHTC ngày 12/12/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Kè chống 

sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn.  

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán 

hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, 

phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 

5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch 

được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ 

Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; 

- Lưu: VT, PCTT (KHTC).(12b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính:                   Võ Như Hùng 

Chuyên viên soạn thảo:                             Nguyễn Tiến Đạt 

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục: 
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