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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường học
trên địa bàn huyện Mường Khương năm học 2021-2022
Căn cứ Văn bản số 3296/UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Mường
Khương về việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn
huyện Mường Khương;
Căn cứ Thông báo số 29/TB-TCKH ngày 25/12/2020 của Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Mường Khương về việc thông báo lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm cho
các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 05/8/2021 giữa các phòng: Tài chính - Kế hoạch;
Giáo dục & Đào tạo; Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Y tế huyện về việc kiểm tra
thẩm định hồ sơ và năng lực của các đơn vị tham gia cung ứng thực phẩm cho các đơn
vị trường học trên địa bàn huyện Mường Khương năm học 2021-2022;
Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện thông báo kết quả
lựa chọn như sau:
1. Số lượng hồ sơ tham gia: 06 nhà cung ứng
2. Số lượng hồ sơ được lựa chọn: 05 nhà cung ứng đủ các điều kiện và năng lực
gồm:
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Quang
+ Giám đốc: Vũ Hồng Quang, người được ủy quyền giao dịch ông Dương Minh
Đức - PGĐ
+ Địa chỉ: Số 043, thôn An Thành, xã Quang Kim huyện Bát Xát, tỉnh Lào
Cai.
- Cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm Tài Thủy
+ Địa chỉ: Số nhà 68 TDP Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương huyện Mường
Khương tỉnh Lào Cai.
- Hộ kinh doanh: Phạm Văn Đức
+ Địa chỉ: Số 080, Lê Khôi, tổ 9 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai
- Công ty TNHH MTV Thương mại dục vụ Hồng Ngọc
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Tú.
+ Địa chỉ: thôn Cánh Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Hộ kinh doanh: Nguyễn Ngọc Đức
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+ Địa chỉ: Số 438 đường Giải Phóng 11/11 thị trấn Mường Khương, huyện
Mường Khương tỉnh Lào Cai.
- Hộ kinh doanh: Hoàng Thị Hà
+ Địa chỉ: Số nhà 07, đường Tùng Lâu-Xóm Chợ - Thị trấn Mường Khương,
huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
3. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: 01 nhà thầu
- Hộ kinh doanh: Vũ Thị Thanh
- Địa chỉ: Ô số 8, tầng 1 chợ B Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai;
lý do không được lựa chọn: Hồ sơ tham gia của nhà thầu không đầy đủ theo nội dung
yêu cầu tại thông báo số 29/TB-TCKH ngày 25/12/2020 của phòng Tài chính - Kế
hoạch, chưa đưa ra được phương án cung cấp, các giấy tờ liên quan đến truy suất
nguồn gốc thực phẩm….)
UBND huyện Mường Khương thông báo đến các đơn vị cung ứng thực phẩm
đã được lựa chọn có tên trên cử đại diện công ty, hộ gia đình liên hệ với các đơn vị
trường học trên địa bàn huyện ký hợp đồng cung ứng thực phẩm đảm bảo kịp thời cho
năm học và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra giá bán hàng hóa
theo đúng quy định; Phòng GD&ĐT giới thiệu các nhà cung cấp đã được lựa chọn cho
các cơ sở trường học để ký hợp đồng và theo dõi, kiểm soát việc thực hiện của các đơn
vị trường học, nhà cung ứng thực phẩm; Trung tâm Y tế huyện kiểm tra giám sát công
tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Trên đây là Thông báo kết quả lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các
đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Khương năm học 2021-2022 đề nghị các
đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng: GD&ĐT; TCKH;
- Trung tân Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Các đơn vị có tên nêu trên;
- Lưu: VT, TCKH.
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