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Số:      /TB-UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Gói thầu cung ứng giống,  thức ăn  Vác xin, 

thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với tiêu thụ sản phẩm  gà thương phẩm xã Cao Sơn 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN, HUYỆN BẠCH THÔNG,  

TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/ 2015; 

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 11; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-STC ngày 29/6/2020 của Sở Tài chính tỉnh Bắc 

Kạn hướng dẫn về hồ sơ quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ dự án phát 

triểnsản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG XDNTM trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương 

trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện 

Bạch Thông Về việc phê duyệt Thuyết minh Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm xã Cao Sơn thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 huyện Bạch Thông; 

Căn Cứ công văn số 453/CV-TCKH ngày 29 tháng 9 năm 2020 của UBND 

huyện Bạch Thông về ý kiến thẩm định giá gà giống, thức ăn hỗn hợp cho gà lông 



mầu, vacxin thực hiện“ Dự án phát triên sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với 

tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm xã Cao Sơn”. 

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn kính mời các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực, kinh nghiệm và 

có đủ điều kiện tham gia dự thầu gói thầu:  “ cung ứng giống,  thức ăn , Vác xin, 

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

phẩm  gà thương phẩm xã Cao Sơn.” 

- Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn 

- Quy mô dự án: 2.500 con gà  

Tổng số lượng chủng loại hàng hóa thực hiện cụ thể như sau: 

T

T 

Tên hàng, quy cách, 

chủng loại 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Trong đó 

NTM 
Đối ứng 

(Nhân dân,) 

1 
Giống gà ri lông màu 

01 ngày tuổi. 
Con 2.500 18.900 47.250.000 47.250.000  

2 
TAHH cho gà từ 0-3 

tuần tuổi. 
Kg 1.750 13.500 23.625.000 16.537.500 7.087.500   

3 

TAHH cho gà từ 04 

tuần tuổi đến xuất 

chuồng . 

Kg 11.250 12.500 
140.625.000 98.437.500 42.187.500 

4 Vacxin Liều 10.000 900 
9.000.000 6.300.000 2.700.000 

 Tổng cộng    
220.500.000 168.525.000 51.975.000 

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng. 

Cụ thể kinh phí thực hiện dự án được phân theo các khoản chi sau : 

ĐVT: đồng. 

TT 
Nguồn 

kinh phí 
Tổng tiền 

Trong đó 

Giống gà 

Thức ăn 

hỗn hợp ( 

Từ 0 đến 3 

tuần tuổi) 

Thức ăn 

hỗn hợp ( 

Từ 4 tuần 

tuổi đến 

xuất 

chuồng) 

Vac xin 

1 Sự nghiệp 168.525.000 47.250.000 16.537.500 98.437.500 6.300.000 



 NTM 2020 

2 Dân góp 51.975.000  7.087.500   42.187.500 2.700.000 

Tổng 220.500.000 47.250.000 23.625.000 140.625.000 9.000.000 

- Địa điểm thực hiện: Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 220.500.000, đồng. 

Bằng chữ: Hai trăm Hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng. 

 Trong đó: 

- Ngân sách NTM :                     168.525.000 đồng. 

- Nguồn vốn đối ứng :                51.975.000 đồng. 

- Nguồn khác:                                             0 đồng 

- Thời gian nộp hồ sơ:  Nộp hồ sơ dự thầu từ 8h 00 phút ngày 20 tháng 10  năm 2020 

đến hết 16 h 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2020 (04 ngày tính cả ngày thứ 7) 

- Thời gian họp xét lựa chọn nhà thầu: 8 h 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 

2020, 01 buổi. 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn (nộp cho ông: Triệu Đình Lâm; số điện thoại: 0378569739; Chức vụ: Công 

chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường xã Cao Sơn)  

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thông báo 

tới đại diện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến đăng ký tham gia dự thầu 

vào thời gian và địa điểm trên./.  

 

Nơi nhân: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

-Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng 
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