
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày       tháng        năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(Phần công việc do Ban quản lý TW các dự án Thuỷ lợi làm Chủ đầu tư) 

Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

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

số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2409/QĐ-BNN-

HTQT ngày 18/10/2013 và số 4419/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/11/2020 phê duyệt, 

phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải thiện nông nghiệp 

có tưới (WB7); số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014 phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 18 tháng và các quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án WB7; số 824/BNN-XD ngày 08/02/2021 về triển 

khai các gói thầu tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án WB7; 

Xét Tờ trình số 219/CPO-WB7-TTr ngày 19/02/2021 của Ban quản lý 

Trung ương các dự án Thủy lợi (Chủ đầu tư) phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu các hạng mục dùng vốn đối ứng TW thuộc Hợp phần 4, dự án 

WB7; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo 

cáo thẩm định số 190/BC-XD-CĐ ngày 19/02/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc do 

Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi làm Chủ đầu tư, dự án Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7), gồm 02 gói thầu. 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình. Chủ đầu tư có 

trách nhiệm: 

(i) Rà soát lại TOR, điều chỉnh khối lượng công việc và thời gian tư vấn 

phù hợp với thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

(ii) Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu 

(theo quy định tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng) 

trên cơ sở đề cương nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xét 

thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch 

được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý thực hiện quy 

định về chuyển tiếp tại khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 44 Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết 

định số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng, dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7). 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công 

trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Trưởng Ban 

quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Kho bạc NN (TW, ĐP); 

- Lưu: VT, XD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
 



1

Gói thầu số TV/TA/CPO/2021 - Tư vấn

hỗ trợ thực hiện dự án (giai đoạn gia

hạn dự án)

1.200

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước

(qua mạng)

Một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
05 tháng

2

Gói thầu số TV/ISC/CPO/2021 - Tư

vấn giám sát độc lập bên thứ ba (giai

đoạn gia hạn dự án)

498

Chỉ định thầu 

(quy trình rút 

gọn)

04 tháng

1.698

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-BNN-XD ngày         tháng          năm               của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

(Phần công việc do Ban quản lý TW các dự án Thuỷ lợi làm Chủ đầu tư)

Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

TỔNG CỘNG

STT Tên gói thầu

Giá gói thầu 

tạm tính (triệu 

đồng)

Hình thức 

LCNT

Nguồn

vốn

Đối ứng 

TW
Quý I/2021 Trọn gói

Phương thức 

LCNT

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT

Loại 

hợp 

đồng

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng
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