
 

 

 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số         /QĐ-STNMT Tuyên Quang, ngày       tháng 7  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Điều tra, xây dựng  

Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây 

dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về 

việc giao bổ sung kinh phí thực hiện điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất 05 

năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ lập dự án xây 

dựng bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án và kinh phí thực hiện Điều tra, xây 

dựng Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra, xây dựng 

Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TĐ ngày 02/7/2019 của Tổ thẩm định đấu thầu 

về kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu Điều tra, xây dựng Bảng giá các 

loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Điều tra, xây dựng Bảng giá 

các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với những nội 

dung sau: 

Hồ sơ mời thầu gồm 75 trang, gồm các thông tin sau:  

+ Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

+ Phần thứ hai: YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

+ Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

(Có Hồ sơ mời thầu kèm theo). 



  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án Xây dựng bảng giá 

các loại đất 05 năm (2020-2024) tổ chức bán Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu 

theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo; tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà): Trưởng Ban Quản lý dự án Xây dựng bảng giá các loại đất 

05 năm (2020-2024), các thành viên Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- BQL DA giá đất 5 năm; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 
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