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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

gói thầu: Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn  

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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;  

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 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 379/BC-

STC ngày 18/9/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

1. Kế hoạch mua sắm: 

a) Tên công việc, nội dung, quy mô thực hiện:  

- Tên công việc: Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa 

bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung, quy mô thực hiện: 

+ Hỗ trợ, tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững nhóm hộ, quy 

mô diện tích 4.500 ha rừng Keo tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
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+ Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hồ sơ đề nghị Cấp chứng chỉ rừng quốc gia 

VFCS theo Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của PEFC với diện tích 4.500 ha 

rừng Keo tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. 

c) Dự toán kinh phí và phân kỳ đầu tư (phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước): 

- Tổng dự toán kinh phí: 1.350.000.000 đồng, trong đó:  

+ Chi phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, xây dựng hồ sơ, 

đánh giá cấp chứng chỉ rừng VFCS:           1.281.385.963 đồng; 

+ Chi phí lập đề cương và dự toán:         11.856.743 đồng; 

+ Chi phí thẩm tra dự toán:                       2.586.625 đồng; 

+ Chi phí lựa chọn nhà thầu:                   10.240.450 đồng; 

+ Chi phí quản lý:                                    43.930.219đồng; 

- Phân kỳ đầu tư: 

+ Năm 2020: kinh phí thực hiện 606.436.680 đồng, gồm chi phí trực tiếp và 

thuế VAT 10%; 

+ Năm 2021: kinh phí thực hiện 743.563.320 đồng (ngân sách Nhà nước và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác), gồm chi phí trực tiếp và thuế VAT 10%. 

d) Nguồn kinh phí: vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững năm 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND tỉnh; vốn huy động nhóm hộ đóng góp (thông qua công 

lao động) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

đ) Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2021. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

 Nơi nhận: 
 - Như Điều 2; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT(PVĐ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Gói thầu: Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Số 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 1: Lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 
8.240.450  Nguồn hỗ trợ 

thực hiện 

Chương trình 

mục tiêu phát 

triển lâm 

nghiệp bền 

vững và các 

nguồn kinh phí 

hợp pháp khác 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

Tháng 

9/2020 
Trọn gói 45 ngày 

2 
Gói thầu số 2: Thẩm định hồ sơ 

mời thầu, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

2.000.000 
Chỉ định 

thầu rút gọn  
 

Tháng 

9/2020 
Trọn gói 45 ngày 

3 
Gói thầu số 3: Thí điểm cấp chứng 

chỉ quản lý rừng bền vững trên địa 

bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

1.281.385.963 

Đấu thầu 

rộng rãi 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

 

Tháng 

9/2020 
Trọn gói 

Năm 2020- 

2021 

 Tổng giá trị các gói thầu: 1.291.626.413 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm hai 

mươi sáu nghìn bốn trăm mười ba đồng) 
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