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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 gói thầu: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây phân tán 

 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây phân tán năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TTr-STC ngày 

15/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây phân tán năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 
27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:  

1. Điều chỉnh quy mô mua sắm gói thầu số 4, số 5 và tổng thể kế hoạch 
mua sắm gói thầu mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây phân tán năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

- Gói thầu số 4: điều chỉnh số lượng cây mua từ 250.000 cây Keo hom 
thành 196.760 cây Keo hom. 

- Gói thầu số 5: điều chỉnh số lượng, loài cây mua từ 150.000 cây Keo hom 
thành 40.000 cây Keo hom, 113.301 cây Keo hạt và 13.497 cây Lát hoa. 



- Quy mô mua sắm tổng thể tại điểm d, khoản 1 Điều 1 Quyết định số 
499/QĐ-UBND được điều chỉnh lại như sau: mua 2.806.439 cây giống lâm 
nghiệp các loại, trong đó Thông mã vĩ 969.330 cây, Lát hoa 62.797 cây, Hồi 
106.911 cây, Quế 201.800 cây, Mỡ 120.000 cây, Keo hom 604.040 cây, Keo hạt 
741.561 cây. 

2. Điều chỉnh tên và giá trị các gói thầu số 4 và số 5 của gói thầu Mua cây 
giống thực hiện Chương trình trồng cây phân tán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, như sau: 

- Gói thầu số 4: giá trị gói thầu từ 250.000.000 đồng thành 196.760.000 đồng. 

- Gói thầu số 5: điều chỉnh tên gói thầu số 5 từ: ‘Gói số 5: huyện Hữu Lũng’ 

thành ‘Gói số 5: huyện Chi Lăng, huyện Đình Lập’ (địa điểm cấp cây của gói thầu 

số 5 từ: cấp cây trên địa bàn huyện Hữu Lũng sang địa bàn huyện Chi Lăng và 

huyện Đình Lập). Điều chỉnh giá trị gói thầu từ 150.000.000 đồng thành 

203.240.000 đồng. 

(Chi tiết nội dung điều chỉnh tại Biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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