
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SKHCN Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng 6  năm 2022 

                  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu thực hiện 

Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm 

Linh Chi (Ganoderma sp) và meo giống nấm Bào Ngư (Pleurotus sp) tại phòng 

thí nghiệm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết 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 

việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan 
nhà nước, 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, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Căn cứ quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt 
thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 471/SKHCN-KHTC ngày 05/5/2022 của Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc cân đối kinh phí được giao trong năm 2022 để thực hiện Nhiệm 
vụ:“Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh Chi và 

meo giống nấm Bào Ngư tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 
khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

Trên cơ sở Tờ trình số 68/TTr-TTTTUD ngày 12/5/2022 của Trung tâm Thông 

tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ và ý kiến của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài 
chính tại Báo cáo thẩm định lập ngày 19/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Nhiệm 

vụ: “Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm sản xuất meo giống nấm Linh Chi và 

meo giống nấm Bào Ngư tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, cụ thể như sau: 



 

 

2 

 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Đvt: đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

thọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Hướng dẫn và hoàn 

thiện quy trình kỹ 

thuật phân lập, nhân 

giống nấm Bào ngư 

(Pleurotus sp.), 

giống nấm Linh chi 

(Ganoderma sp.). 

Theo dõi hướng dẫn 

chăm sóc nuôi trồng 

thành phẩm nấm Bào 

ngư, nấm Linh chi 

260.000.000 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Tháng 

6/2022 

Trọn 

gói 

06 

tháng 

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2022 đã giao cho Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tại Quyết định số 201/QĐ-SKHCN 

ngày 29/12/2021 và Công văn số 471/SKHCN-KHTC ngày 05/5/2022. 

Điều 2. Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 5 và Điều 6 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính, gồm: 

- Gói 2: Nguyên vật liệu phục vụ làm giống cấp III và làm phôi nấm; giá trị gói 

thầu 34.340.000 đồng; 

- Gói 3: Nguyên vật liệu khác; giá trị gói thầu 64.341.260 đồng. 

Điều 3. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt và tiến độ triển khai Nhiệm vụ, 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập, phê 

duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu 

thầu và thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như điều 4; 

- Các PGĐ Sở KHCN; 

- Lưu VT- KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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