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Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

 

       Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện 

Dự án: Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh 
Tuyên Quang bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, 

giai đoạn 2021-2025; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT xin thông báo có nhu cầu mua phân bón, vôi, 

thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho mô hình: Chè, bưởi, lạc thuộc dự án Cấp và 
quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang 

bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, giai đoạn 2021-
2025. Kính mời các đơn vị tại mục “Kính gửi” gửi hồ sơ năng lực và báo giá về 
Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau: 

1. Báo giá các loại phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho các 
mô hình: Chè, bưởi, lạc thuộc Dự án. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Cung cấp hồ sơ năng lực của đơn vị để cung ứng phân bón, vôi, thuốc 

bảo vệ thực vật cho các mô hình thuộc Dự án. 

3. Hồ sơ năng lực và báo giá các đơn vị gửi về địa chỉ: Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Tuyên Quang, số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 

23/3/2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 



Phụ lục : Danh mục phân bón thuốc, vôi, bảo vệ thực vật đề nghị báo giá 
(Kèm theo Văn bản số 462/SNN-TTBVTV ngày 22/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Tên sản phẩm Giá báo 
(VNĐ) 

Ghi chú 

I  Phân bón   

1 Phân đạm   

2 Phân lân   

3 Phân kali   

4 Phân hữu cơ vi sinh   

II Vôi    

III Thuốc bảo vệ thực vật   

A Mô hình chè   

1 Comda gold 5WG   

2 Catex 3.6EC   

3 Vineem 1500EC   

4 VIDOC 30 WP    

B Mô hình Bưởi   

1 Catex 3.6EC   

2 Comite 73EC   

3 Daconil 75WP   

4 Vizubon D AL   

C Mô hình lạc   

1 Azimex 40 EC   

2 Reasgant 3.6EC, 5WG   

3 Cruiser Plus ® 312.5FS   

 

Ghi chú: Có thể báo giá loại thuốc bảo vệ thực vật có tên thương mại 

khác trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

cho cây: Chè, bưởi, lạc có cùng hoạt chất với các loại thuốc BVTV nêu trên. 
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