UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 223 /TTr-SNN&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2020
TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hoạt động năm 2020 – Dự án
thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu
với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương
ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.
Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số
10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết
về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư dự án “Tăng cường
khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng
dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn
lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc;
Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BNN-TC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Tăng
cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng
đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua
UNDP;
Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BNNPTNT-TCPCTT ngày 15/01/2019 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn
thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi
khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh
(GCF) tài trợ (gọi tắt là dự án GCF);
Căn cứ các Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, số 4810/QĐUBND ngày 15/11/2019, số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2018;
điều chỉnh, bổ sung Văn kiện, kế hoạch tổng thể; kế hoạch năm 2020 - dự án thành
phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những
tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt
Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ;
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động năm 2020 – dự án thành phần tỉnh
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Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của
biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí
hậu xanh (GCF) tài trợ, với những nội dung như sau:
I. Mô tả tóm tắt Dự án:

1.Tên Dự án:“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến
đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu
xanh (GCF) tài trợ.
2. Loại hình dự án: Dự án Ô (ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ
quan chủ quản dự án Ô, Tổng cục Phòng chống thiên tai là chủ dự án).
3. Quy mô thực hiện dự án: Tại 7 tỉnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.
4.Tổng mức đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa: 109.638.584.000 đồng (một trăm
linh chín tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng). Trong
đó:Vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 3.739.332 USD, tương đương khoảng
82.777.584.000 đồng (tỷ giá 22.137 VNĐ/ 1 USD).
5. Chủ dự án thành phần tại tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021 (05 năm)
8. Mục tiêu của dự án:Tăng cường năng lực chống chịu với những tác động
của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho các cộng đồng dân cư ven biển dễ bị tổn
thương tại tỉnh Thanh Hóa.
9. Các hợp phần và kết quả chủ yếu của dự án tại tỉnh:
- Hợp phần 1 (HP1): Hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định số
48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung những tính năng
chống chịu bão, lụt cho các công trình xây mới của các hộ nghèo tại 04 huyện: Nga
Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và Tĩnh Gia (dự kiến 1.403 căn). Mức hỗ trợ từ nguồn vốn
ODA là 1.700 USD/căn.
- Hợp phần (HP2):Trồng mới và trồng phục hồi rừng ngập mặn 400 ha (trong
đó 100 ha trồng mới, 300 ha phục hồi) và một số mô hình sinh kế tại các huyện ven
biển tỉnh Thanh Hoá.
- Hợp phần 3 (HP3):Tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và
thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu để sử dụng cho mục đích phát triển trên phạm
vi toàn tỉnh.
10. Kế hoạch thực hiện năm 2020:
Kế hoạch năm 2020 của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020, với tổng vốn là 2.442.399 USD, tương
đương 54.066,569 triệu đồng.
Trong đó:
- Nguồn vốn GCF (ODA): 43.875,379 triệu đồng (tương đương khoảng
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1.982.030 USD), gồm:
+ Vốn kế hoạch năm 2020: 28.003,97 triệu đồng, tương đương khoảng
1.265.030 USD.
+ Vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang: 15.871,409 triệu đồng, tương đương
khoảng 717.000 USD.
- Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước: 7.540 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn đối ứng Hợp phần 1 là 7.000 triệu đồng (nguồn đối ứng theo Quyết
định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phân bổ tại Quyết định
số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh).
+ Vốn cấp cho Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2020: 540 triệu đồng (Quyết
định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh).
- Vốn đối ứng từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế thực hiện Hợp phần 2:
2.651,19 triệu đồng.
II. Phần công việc đã thực hiện: Không
III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa

chọn nhà thầu
1. Các nội dung không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
a) Các nội dung thuộc Hợp phần 1 (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND
ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:
- Hỗ trợ kinh phí cho 500 hộ nghèo xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt thuộc
đối tượng thực hiện chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ năm 2020. Định mức hỗ trợ là 1.700 USD/nhà.
- Thanh toán kinh phí theo định mức hỗ trợ từ dự án cho 229 hộ xây dựng nhà
ở chống, chịu bão, lụt theo kế hoạch năm 2019.
- Thanh toán kinh phí cho gói thầu thi công gắn bảng tên cho 212 căn nhà theo
kế hoạch đợt 2, năm 2019.
- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và làm việc với địa phương năm 2020
b) Các nội dung thuộc Hợp phần 2 (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND
ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:
- Thanh toán kinh phí hợp đồng cho các gói thầu thực hiện các mô hình sinh kế
theo kế hoạch năm 2019 (80% kinh phí còn lại).
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các mô hình sinh kế và tham gia các
hội nghị, hội thảo.
- Thanh toán kinh phí cho các gói thầu trồng rừng theo kế hoạch năm 2019
(trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm 1, năm 2).
- Thanh toán kinh phí cho gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế trồng mới 50 ha
rừng ngập mặn ven biển để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020.
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- Tổ chức họp với cộng đồng, chính quyền địa phương thống nhất địa điểm, loài
cây trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020.
- Tổ chức họp với cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh thống nhất địa điểm, loài cây
trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020
- Thanh toán kinh phí cho gói tư vấn giám sát thi công trồng rừng ngập mặn
theo kế hoạch năm 2019 (phần còn lại năm thứ nhất và năm thứ hai)
- Chi phí giám sát, làm việc với các bên liên quan và tham dự các hội nghị, hội
thảo năm 2020
c) Các hoạt động quản lý dự án (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND
ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:
- Chi phí quản lý dự án (lương ODA, phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án)
- Chi phí đi công tác trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án năm
2020
2. Tổng kinh phí các nội dung nêu trên là 44.973.284.000 đồng (tương
đương: 2.032.032 USD)
(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)
IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 110.685.000
đồng (tương đương 5.000 USD) gồm 01 gói thầu:
Giá gói thầu
Quy
đổi
Đồng
(USD)

TT

Tên gói thầu

1

Gói thầu: Thiết kế, thi
công và gắn các bảng
tên cho 500 ngôi nhà
được hỗ trợ từ dự án
năm 2020

110.685.000

Tổng giá gói thầu

110.685.000

Nguồn
vốn

ODA do
Quỹ Khí
hậu xanh
5.000 viện trợ
không
hoàn lại
5.000

Hình
thức
lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
Phương gian bắt
Loại
thức lựa
đầu tổ
hợp
chọn nhà chức lựa
đồng
thầu
chọn nhà
thầu

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

Chỉ
định
thầu

Rút gọn

Trọn
gói

45
ngày

Tháng
12/2020

(Có kế hoạch lựa chọn Nhà thầu chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)
2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Cơ sở phân chia gói thầu: Phù hợp với chất công việc, trình tự thực hiện và
bảo đảm tiến độ dự án trong năm 2020
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b) Giá gói thầu: Giá các gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐUBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch năm
2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống
chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương
ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.
c) Nguồn vốn: Do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại.
d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy định
tại Phụ lục 5.1, Phụ lục Chương 5, Sổ tay quản lý dự án và Khoản 2 Điều 56, Nghị
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật đấu thầu và áp dụng phương thức rút gọn.
đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2020
e) Địa điểm: Tại các huyện vùng dự án trên địa bàn tỉnh.
e) Loại hợp đồng:Hợp đồng trọn gói
g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và tuân
thủ quy định tại Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
:6.641.100.000 đồng (tương đương 405.367 USD), cụ thể:

TT

1

Nội dung công việc

Giá trị
(đồng)

Giá trị quy
đổi (USD)

8.973.600.000

405.367

Đơn vị thực hiện

Ban quản lý dự án;
Trồng mới 50 ha rừng ngập
các đơn vị, cơ quan
mặn tại huyện Nga Sơn và
có liên quan thực
huyện Hậu Lộc năm 2020
hiện

VI. Tổng giá trị các phần công việc:
STT

Nội dung

Tổng giá trị phần công việc đã thực
hiện
Tổng giá trị phần công việc không áp
2
dụng được một trong các hình thức
lựa chọn nhà thầu
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế
3
hoạch lựa chọn nhà thầu
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ
4
điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà
thầu
Tổng giá trị các phần công việc
1

Giá trị
(nghìn đồng)

Giá trị quy đổi
(USD)
0

0

44.973.284.000

2.032.032

110.685.000

5.000

8.973.600.000

405.367

54.066.569.000

2.442.399
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VII. Kiến nghị:
Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT
kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các
hoạt động năm 2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường
khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ
bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, làm cơ sở
cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định);
- Lưu VT, BQLQ (2).

GIÁM ĐỐC

Lê Đức Giang
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1
Phụ lục số 01: Chi tiết phần công việc không áp dụng một các hình thức lựa chọn nhà thầu
(Kèm theo Tờ trình số:
/TTr-SNN&PTNT ngày
/11/2020 của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn)
TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực
hiện

1

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ODA cho 500 hộ
nghèo xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt
thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo
Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ năm 2020.

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hỗ trợ xây
dựng nhà ở phòng, chống bão, lụt theo
Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ
Thanh toán kinh phí theo định mức hỗ trợ
từ dự án cho 229 hộ xây dựng nhà ở chống,
chịu bão, lụt theo kế hoạch năm 2019 (1.700
USD/căn)
Thanh toán kinh phí cho gói thầu thi công
gắn bảng tên cho 212 căn nhà theo kế hoạch
đợt 2, năm 2019
Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và làm
việc với địa phương năm 2020
Thanh toán kinh phí hợp đồng cho các gói
thầu thực hiện các mô hình sinh kế theo kế
hoạch năm 2019 (80% kinh phí còn lại)
Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các
mô hình sinh kế và tham gia các hội nghị,
hội thảo
Thanh toán kinh phí cho các gói thầu trồng
rừng theo kế hoạch năm 2019 (trồng, chăm
sóc, bảo vệ rừng trồng năm 1, năm 2)
Vốn đối ứng từ nguồn ủy thác trồng rừng
thay thế thanh toán cho gói thầu trồng mới
50ha rừng ngập mặn theo kế hoạch năm
2019
Thanh toán kinh phí cho gói thầu tư vấn
khảo sát, thiết kế trồng mới 50 ha rừng ngập
mặn ven biển để đưa vào kế hoạch thực hiện
trong năm 2020
Tổ chức họp với cộng đồng, chính quyền
địa phương thống nhất địa điểm, loài cây
trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào
kế hoạch thực hiện trong năm 2020
Tổ chức họp với cơ quan, ban, ngành cấp
tỉnh thống nhất địa điểm, loài cây trồng và

Giá trị
(đồng)

Giá trị quy
đổi
(USD)

18.816.450.000

850.000

7.000.000.000

316.211

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

5.569.669.000

251.600

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

46.930.000

2.120

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

132.000.000

6.000

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

1.159.000.000

52.356

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

110.685.000

UBND các
huyện vùng dự
án

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

10.234.000.000

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

318.690.000

5.000

462.710

14.396

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

40.840.000

1.845

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

22.137.000

1.000

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

22.137.000

1.000

2

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực
hiện

Giá trị
(đồng)

Giá trị quy
đổi
(USD)

các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch
thực hiện trong năm 2020

13

14
15
16
17

Thanh toán kinh phí cho gói tư vấn giám sát
thi công trồng rừng ngập mặn theo kế hoạch
năm 2019 (phần còn lại năm thứ nhất và
năm thứ hai)
Chi phí giám sát, làm việc với các bên liên
quan và tham dự các hội nghị, hội thảo năm
2020
Vốn ngân sách cấp cho hoạt động của Ban
quản lý dự án tỉnh
Lương nhân viên hỗ trợ cho Ban quản lý dự
án tỉnh từ nguồn ODA
Chi phí đi công tác trong quá trình thực hiện
các hoạt động của dự án năm 2020
Tổng cộng

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

110.685.000

5.000

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

154.959.000

7.000

Ban quản lý dự
án GCF tỉnh
Ban quản lý dự
án GCF tỉnh
Ban quản lý dự
án GCF tỉnh

540.000.000

24.394

650.828.000

29.400

44.274.000

2.000

44.973.284.000

2.032.032

1
Phụ lục số 02: Chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động năm 2020– Dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng
cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu
xanh (GCF) tài trợ
(Kèm theo Tờ trình số:

TT

1

Tên gói thầu

/TTr-SNN&PTNT ngày
Giá gói thầu
Quy đổi
(USD)
Đồng

Gói thầu: Thiết kế, thi công và gắn các
bảng tên cho 500 ngôi nhà được hỗ trợ từ
dự án năm 2020

Tổng giá gói thầu

110.685.000

5.000

110.685.000

5.000

/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

ODA do Quỹ
Khí hậu xanh
(GCF) viện trợ
không hoàn lại

Chỉ định
thầu

Thời
Phương gian bắt
thức lựa
đầu tổ
chọn nhà chức lựa
thầu
chọn nhà
thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Tháng
12/2020

Trọn
gói

45 ngày

Rút gọn

Ghi chú: Gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu. Tỷ giá quy đổi 01 USD = 22.137 đồng

