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Số:  138 /TB-UBND                                     Hương Khê, ngày 29 tháng 11  năm 2021      

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nƣớc thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-
HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021 

 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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

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

          Căn cứ Thông tư số 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 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; Nghị 

quyết số 255/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục 

thực hiện một số chính sách sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn  và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông 

thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 11696/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc chỉ 

định đơn vị cung cấp chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý 

nước thải theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh năm 2021; 

 UBND huyện Hương Khê thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 

theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 

2021, như sau: 

 - Tên nhà thầu  trúng thầu: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công 

nghệ Hà Tĩnh; địa chỉ: Đường Ngô Quyền, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 
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- Giá trị gói thầu: 83.334.000 đồng (Tám mươi ba triệu ba trăm ba mươi 

bốn nghìn đồng);  trong đó: Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 50.000.000 đồng, 

phần đối ứng của các hộ dân là 33.334.000 đồng. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

  Đề nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh (đơn 

vị trúng thầu) hoàn thiện Hợp đồng và liên hệ với UBND huyện Hương Khê để 

ký kết hợp đồng trong thời gian trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo này. Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến để thương thảo và 

ký hợp đồng thì coi như nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng. 

UBND huyện Hương Khê thông báo để các phòng, đơn vị, tổ chức có liên 

quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng phòng TC-KH;  
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công 
nghệ Hà Tĩnh; 
- Lưu: VT, NN&PTNT. 
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