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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số 323 /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn 

lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết Xây dựng hệ thống quản lý, công 

khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 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 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng 

không yêu cầu phải lập dự án; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 25/12/2008 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, điều hành của ngành Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nhiệm vụ Xây dựng hệ thống quản 

lý, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-STNMT ngày 25/9/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập 

Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết Xây dựng hệ thống quản lý, công khai 

thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 03/10/2019 giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Khang Phát; 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập Đề cương nhiệm 

vụ và dự toán chi tiết Xây dựng hệ thống quản lý, công khai thông tin quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chính như sau:  
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 1. Tên gói thầu: Gói thầu tư vấn lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết 

Xây dựng hệ thống quản lý, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

tỉnh Tuyên Quang.  

2. Địa điểm thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

4. Đơn vị trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Khang Phát. 

Địa chỉ: Phòng 33, B13, Khu Tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

5. Giá chỉ định thầu: 15.700.000 đồng.  

 6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Ngân sách tỉnh. 

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày (Mười ngày) kể từ 

ngày ký hợp đồng đến ngày bàn giao hồ sơ cho Chủ đầu tư. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ Xây dựng 

hệ thống quản lý, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên 

Quang, căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ . 

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

Các cơ quan, đơn vị: Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ Xây dựng hệ thống 

quản lý, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang, 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Phát và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

    Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- KBNN Tuyên Quang; 

- Như Điều 3 (Thi hành);  

- Lưu BQL.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chiến 
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