
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

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 xanh phân tán năm 2022 

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; 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 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 81/BC-

STC ngày 07/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

thầu: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Kế hoạch mua sắm: 

a) Nội dung mua sắm: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây 

xanh phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. 

c) Mục tiêu: đảm bảo thực hiện chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021 và nhiệm vụ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND 

tỉnh về kế hoạch tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 
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Sơn giai đoạn 2021 - 2030, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển 

cây gỗ lớn, cây bản địa và tăng độ che phủ rừng. 

d) Quy mô và thông số kỹ thuật: 

- Quy mô mua sắm: 2.046.520 cây, trong đó: Thông đuôi ngựa 500.000 

cây; Keo hom 488.000 cây; Keo tai tượng (hạt) 535.000 cây; Bạch đàn mô 14.000 

cây; Hồi 184.280 cây; Quế 285.000 cây; Lát hoa 35.560 cây; Trám đen (hạt) 800 

cây; Lim xanh 3.200 cây; Giổi xanh (hạt) 680 cây. 

- Các thông số kỹ thuật yêu cầu chủ yếu: 

 

TT 

Loài cây Số hiệu tiêu 

chuẩn, căn cứ 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

1 
Thông 

đuôi ngựa 

TCVN 11872-

1:2017 

- Tuổi cây: 6 - 9 tháng 

- Chiều cao: 25 -30 cm 

- Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 – 0,4 cm 

- Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn. 

2 
Keo tai 

tượng (hạt) 

TCVN 11570-

1:2016 

- Tuổi cây: 3 - 5 tháng 

- Chiều cao: 25 - 35 cm 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 - 0,4 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu 

bệnh hại. 

3 Keo hom 
TCVN 11570-

2:2016 

- Tuổi cây: 2 - 4 tháng 

- Chiều cao: 25 - 35 cm 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 - 0,4 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu 

bệnh hại. 

4 
Bạch đàn 

mô 

TCVN 11571-

1:2016 

- Tuổi cây: 2 - 4 tháng 

- Chiều cao: 20 - 35 cm 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 – 0,4 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe và không có biểu hiệu bị sâu 

bệnh. 

5 Hồi 
TCVN 

11769:2017 

- Tuổi cây: ≥ 18 tháng 

- Chiều cao: ≥ 40 cm 

- Đường kính cổ rễ: ≥ 0,5 cm 

- Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe 

mạnh, lá xanh, không cụt ngọn, không có 

dấu hiệu của các loại bệnh hại 
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TT 

Loài cây Số hiệu tiêu 

chuẩn, căn cứ 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

6 Quế 

Quyết định số 

14/QĐ-BNN-

TCLN ngày 

05/01/2022 

- Tuổi cây: ≥ 9 tháng 

- Chiều cao: ≥ 25 cm 

- Đường kính cổ rễ: ≥ 0,4 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe không bị vóng lướt. 

7 Lát hoa 

 

TCVN 12714-

8:2020 

- Tuổi cây: 7 - 9 tháng 

- Chiều cao: ≥ 70 cm 

- Đường kính cổ rễ: ≥ 0,6 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe không bị vóng lướt. 

8 
Trám đen 

(hạt) 

Hướng dẫn của 

Viện Khoa học 

lâm nghiệp năm 

2014 

- Tuổi cây: ≥ 9 tháng 

- Chiều cao: ≥ 80 cm 

- Đường kính cổ rễ: ≥ 0,8 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe không bị vóng lướt. 

9 
Giổi xanh 

(hạt) 

 

TCVN 12714-

6:2020 

- Tuổi cây: 10 - 12 tháng 

- Chiều cao: ≥ 60 cm 

- Đường kính cổ rễ: ≥ 0,7 cm 

- Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

cây khỏe không bị vóng lướt. 

10 
Lim xanh 

(hạt) 

Hướng dẫn của 

Viện Khoa học 

lâm nghiệp năm 

2014 

- Tuổi cây: ≥ 12 tháng 

- Chiều cao: 30 - 40 cm 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 - 0,4 cm 

- Thân cây đã hoá gỗ, cây không cong 

queo, cụt ngọn và không bị nhiễm bệnh. 

đ) Tổng dự toán kinh phí: 3.900.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm 

triệu đồng chẵn). 

e) Nguồn kinh phí: từ nguồn chi sự nghiệp lâm nghiệp khác đã giao cho đơn 

vị tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. 

g) Thời gian thực hiện: năm 2022. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tên gói thầu: Mua cây giống thực hiện Chương trình trồng cây xanh phân 

tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Tổng giá trị các gói thầu: 3.900.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín 

trăm triệu đồng chẵn). Được phân chia thành 10 gói thầu. Chi tiết tại biểu kèm 

theo Quyết định này. 
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c) Nguồn kinh phí: từ nguồn chi sự nghiệp Lâm nghiệp khác đã giao cho 

đơn vị tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. 

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

đ) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2022. 

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng. 

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 Lạng Sơn và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS, Ban DT (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh; Phòng TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 



Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 Gói thầu: Mua cây giống  thực hiện Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(nghìn đồng) 

Nguồn 

kinh phí 

Hình 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 1: các huyện Lộc 

Bình, Văn Lãng, Văn 

Quan, Bình Gia, Bắc Sơn 
538.200 

Ngân sách 

Tỉnh chi từ 

sự nghiệp 

Lâm nghiệp 

khác đã giao 

cho đơn vị 

tại Quyết 

định số 

2399/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

của UBND 

tỉnh 

Chỉ định thầu rút gọn  

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

2 
Gói số 2: huyện Tràng 

Định 

422.400 

 

Chỉ định thầu rút gọn 

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

3 
Gói số 3: huyện Đình 

Lập 
120.000 

Chỉ định thầu rút gọn  

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

4 
Gói số 4: huyện Đình 

Lập 
130.000 Chỉ định thầu rút gọn 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

5 
Gói số 5: huyện Hữu 

Lũng 
384.800 

Chỉ định thầu rút gọn 

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(nghìn đồng) 

Nguồn 

kinh phí 

Hình thức lựa chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại Hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

Hợp đồng 

6 Gói số 6: huyện Cao Lộc 346.400 

Ngân sách 

Tỉnh chi từ 

sự nghiệp 

Lâm nghiệp 

khác đã giao 

cho đơn vị 

tại Quyết 

định số 

2399/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

của UBND 

tỉnh 

Chỉ định thầu rút gọn 

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

7 
Gói số 7: các huyện Văn 

Quan, Văn Lãng, Đình 

Lập 
470.000 Chỉ định thầu rút gọn 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

8 
Gói số 8: các huyện Bình 

Gia, Văn Lãng 
561.600 Chỉ định thầu rút gọn  

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 

10 tháng 

 

 

9 
Gói số 9: huyện Chi 

Lăng 
232.000 

Chỉ định thầu rút gọn 

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

10 

Gói số 10: các huyện: 

Hữu Lũng, Chi Lăng, 

Cao Lộc, Lộc Bình, Đình 

Lập, Văn Lãng, Tràng 

Định, Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn 

694.600 
Chỉ định thầu rút gọn 

 

Tháng 

3/2022 

Theo đơn 

giá cố định 
10 tháng 

Tổng giá trị các gói thầu : 3.900.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). 
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