ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6115/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi chi phí bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án
sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
Xét Tờ trình số 1413/TTr-TCKH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi chi phí bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu
cầu năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, với các nội
dung cụ thể như sau:
Stt
Nội dung
Số tiền (đồng)
I Dự toán thu năm 2021 (Đấu thầu rộng rãi)
120.000.000
1 Trường THCS Thường Phước 1
20.000.000
Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi- Thường Phước 1, San lấp
2
20.000.000
mặt bằng
3 Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da
20.000.000
4 Đường ĐH Phú Thuận A
20.000.000
5 Đường ĐH Long Phú Thuận
20.000.000
6 Cụm dân cư Khóm Thượng 2, HM: San lấp mặt bằng
20.000.000
II Dự toán chi
120.000.000
Chi tiền làm thêm giờ lập, thẩm định hồ sơ và xét, thẩm
1
10.000.000
định kết quả lựa chọn thầu
2 Photo các hồ sơ phục vụ công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu
35.000.000
Chi vật tư văn phòng, bao gồm: văn phòng phẩm; công cụ,
3 dụng cụ văn phòng … phục vụ công tác tổ chức lựa chọn
6.919.000
nhà thầu
Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc (cước phí điện thoại,
cước phí bưu chính… phục vụ công tác tổ chức lựa chọn
7.271.000
4
nhà thầu.

Trích nộp thuế theo quy định; Hỗ trợ các thành phần tham
dự lễ đóng và mở thầu; Bồi dưỡng tổ chuyên gia đấu thầu,
Tổ thẩm định HSMT/HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn
5 nhà thầu; Nước uống, thuê hội trường, ... và các chi phí
khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức lựa chọn nhà
thầu: Thuê xe, tiền ăn - uống, phòng nghỉ đi xác minh năng
lực nhà thầu, ...

60.810.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản
lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).
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