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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1498/QĐ-

UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự 

toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021; Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc giao kế hoạch vốn vay lại năm 2021 cho các dự án sử dụng vốn vay 

lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định 2147/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai tại các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh và 

Thành phố Hà Tĩnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26/7/2021 giữa Ban Quản lý 

dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Ban quản lý dự án 

VILG Hà Tĩnh) và Công ty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng và Tư vấn An Phú; 

Để có cơ sở triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Ban Quản lý dự án 

VILG tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định đơn vị 

tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT (Mã gói 

thầu: VILG-HTI-CS-09) thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh (Gọi tắt Dự án VILG Hà Tĩnh); với các 

nội dung chính sau: 

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm định 

HSMT, kết quả LCNT (Mã gói thầu: VILG-HTI-CS-09) thuộc Dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh 
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1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng và Tư vấn An 

Phú. 

Địa chỉ: Số nhà 33, ngõ 176 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội. 

Mã số thuế: 0104522353 

Điện thoại: 0968621800. 

2. Giá trị chỉ định thầu: 59.162.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, 

một trăm sáu mươi hai nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT. 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện: Trong thời gian 60 ngày (không tính thời gian 

tham gia ý kiến của Ban QLDA VILG cấp TW, cơ quan có thẩm quyền liên 

quan).  

Kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Ban; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG, VTN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Khanh 
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