UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 24 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc sở; Nhà
kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu
thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa
chữa tài sản công;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 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 14/2015/QĐ-UB ngày 25/6/2015 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm
2022;
Theo đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng
Sở và các đơn vị thuộc sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây
dâu tây với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc
sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh
vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây.
2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm
2022.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
5. Địa điểm xây dựng: Huyện Cam Lộ, huyện Hướng Hóa, thành phố
Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
6. Quy mô dự kiến xây dựng:
- Các khối nhà của các văn phòng Trung tâm Sở KH&CN trên cơ sở mặt
bằng đã có, bố trí cải tạo hợp lý với hiện trạng đã đưa ra:
+ Trụ sở làm việc sở KH&CN tỉnh Quảng Trị: Cải tạo bấc cấp sảnh chính,
trần thạch cao sảnh đón và sơn mới tường nhà.
+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị:
Cải tạo nhà kho.
+ Trạm Nghiên cứu và phát triển nấm: Cải tạo nhà làm việc và sân bê
tông.
+ Xây mới nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh
vực nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Hướng Phú, xã Hướng Phùng, huyện
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
+ Đầu tư giàn nuôi trồng cây dâu tây tại đèo Sa Mù, xã Hướng Phùng,
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
7. Biểu kế hoạch đấu thầu: (Kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác
lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng và các
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC.
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Trần Ngọc Lân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây Dâu tây
(Kèm theo Quyết định số: 20 /QĐ-SKHCN ngày 24/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị)
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