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Hà Tĩnh, ngày    tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.TV: Khoanh định 

điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Khoanh định 

điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện khoanh định điều chỉnh, 

bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 18/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu gói thầu 01.TV: Khoanh 

định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-STNMT ngày 29/4/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

gói thầu 01.TV: Khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
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Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-KQLCNT ngày 04/5/2022 của Công ty TNHH 

Xây dựng và Thương mại Xuân Khoa về việc đề nghị thương thảo, phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thầu số 01.TV: Khoanh định điều chỉnh, bổ sung 

các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh và Báo cáo thẩm định ngày 05/5/2022 của Công ty Tư vấn và xây dựng 

Hoàng Phan; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.TV: Khoanh 

định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ Địa chỉ: Số 43, 

đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Mã số thuế: 2900325290; 

- Giá trúng thầu: 1.186.800.000 đồng; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (đã bố trí 900 triệu tại Quyết định số 

4237/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh). 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với nhà thầu trúng thầu hoàn thiện 

hợp đồng trình Giám đốc Sở ký và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo đúng quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng khoáng sản, Liên đoàn trưởng Liên 

đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở; 
 

- Lưu VT, VPS, VTN.  

  

 
Nguyễn Thanh Điện 
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