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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tên nhà thầu đủ điều kiện thực hiện gói thầu: Kiểm tra 

nghiệm thu sản phẩm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở  

dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Na Hang, huyện Na Hang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

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

Căn cứ 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 về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên 

chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng hệ thống hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và 

cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Na Hang, huyện Na Hang thuộc dự án xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Na Hang; 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-STNMT ngày 27/6/2018 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập, kiện toàn Ban Quản lý dự án xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang; 

 Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Báo cáo số 04/BC-TCN ngày 

03/9/2019 và Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 

quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình 08/TTr-BQL ngày 03/9/2019,     
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tên nhà thầu đủ điều kiện thực hiện gói thầu: Kiểm tra 

nghiệm thu sản phẩm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 

đất đai thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà thầu: Trung tâm kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin. 

2. Địa chỉ nhà thầu: Số 28, đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giao Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và 

cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang căn cứ nội dung phê duyệt tại 

Quyết định này triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các 

văn bản hướng dẫn thi hành./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 2; (thi hành) 

- Lưu VT, BQL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 
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