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Cao Sơn, ngày         tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng giống, thức ăn 

chăn nuôi, vacxin cho các hộ thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm (nguồn vốn sự nghiệp 

NTM năm 2020) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới huyện Bạch Thông giai đoạn 2018 - 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 

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

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 01 / 10/2020 của UBND xã Cao 

Sơn Về việc phê duyệt dự toán kinh phí, danh sách hỗ trợ giống, thức ăn chăn 

nuôi, vacxin, cho các hộ thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm(nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2020) 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông 

giai đoạn 2018 - 2020; 

Xét đề nghị của công chức Địa chính NN-XD&MT. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói hỗ trợ giống, thức ăn chăn 

nuôi, vacxin  cho các hộ thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm(nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2020) 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông 

giai đoạn 2018-2020, cụ thể như sau: 

1. Tên gói thầu: Cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, vacxin, cho các hộ thực 

hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà 

thương phẩm(nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2020) thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông giai đoạn 2018-2020. 

2. Giá trị gói thầu: 220.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu năm trăm 

nghìn đồng).  

- Gà giống: 47.250.000 đồng, trong đó: 

+ Vốn sự nghiệp Chương trình Nông thôn mới: 47.250.000 đồng. 



- Thức ăn hỗn hợp công nghiệp cho gà từ 0 - 3 tuần tuổi: 23.625.000 đồng  

+ Vốn sự nghiệp Chương trình Nông thôn mới: 16.537.500 đồng. 

+ Nhân dân đối ứng: 7.087.500  đồng. 

- Thức ăn hỗn hợp công nghiệp cho gà từ 4 tuần tuổi - xuất bán: 140.625.000 đồng. 

+ Vốn sự nghiệp Chương trình Nông thôn mới: 98.437.500 đồng. 

+ Nhân dân đối ứng: 42.187.500 đồng. 

- Vacxin+ Thuốc Thú y: 9.000.000 đồng  

+ Vốn sự nghiệp Chương trình Nông thôn mới: 6.300.000 đồng. 

+ Nhân dân đối ứng: 2.700.000 đồng. 

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2020 và nhân dân đóng góp. Trong đó:  

+ Vốn sự nghiệp Chương trình nông thôn mới năm 2020: 168.525.000
đ
 

+ Nhân dân đóng góp đối ứng: 51.975.000
đ
 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian, trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 10 năm 2020. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày (Bao gồm cả ngày nghỉ). 

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã giao bộ phận chuyên môn tham mưu tổ chức 

thực hiện các bước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND  xã và Ban Quản lý thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, bộ phận kế toán, bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/hiện); 

- Lưu: VP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng  
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