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Hà Tĩnh,  ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

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 
 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

 Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5587-VN ký ngày 23/12/2106 giữa Chính phủ 

Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

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 1629/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 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 250/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc cấp kinh 

phí thực hiện một số dự án theo chủ trương tại Văn bản số 209/HĐND ngày 

20/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; 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); 
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 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1466/TTr-STNMT ngày 26/4/2021 về việc thẩm định, 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 202/BC-

SKHĐT ngày 04/5/2021, 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. 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 (với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tiếp tục bố trí nguồn vốn 

đối ứng từ ngân sách tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP (phụ trách); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
   Đặng Ngọc Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh 

    (kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

STT 
Mã gói  

thầu 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức LC 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

1 

VILG-

HTI-TS-

03 

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  

44.721.291.000 

Vốn vay 

Ngân hàng 

thế giới 

(WB) và 

vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh 

     

1.1 

VILG-

HTI-TS-

03.1 

Lô số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai tại huyện Hương Khê và 

huyện Nghi Xuân 

19.645.820.000 Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(RFB) 

01 giai 

đoạn, 01 

túi hồ sơ 

Tháng 

5/2021 

Theo 

đơn giá 

cố định 

06 tháng, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 
1.2 

VILG-

HTI-TS-

03.2 

Lô số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai tại huyện Kỳ Anh; thị xã 

Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh 

25.075.471.000 

2 

VILG-

HTI-FA-

03 

Phối hợp 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 

13.128.670.000 

Tự thực 

hiện (thỏa 

thuận Force 

Account) 

 
Tháng 

5/2021 

Theo 

đơn giá 

cố định 

06 tháng, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

3 

VILG-

HTI-CS-

07 

Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm 

thu 
2.100.280.000 

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng 

01 giai 

đoạn, 02 

túi hồ sơ 

Tháng 

5/2021 
Trọn gói 

06 tháng, theo 

tiến độ các gói 

thầu xây dựng 

cơ sở dữ liệu 
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STT 
Mã gói  

thầu 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức LC 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

4 

VILG-

HTI-CS-

08 

Tư vấn lập HSMT, đánh giá 

HSDT 
118.326.000 

Chỉ định 

thầu 
 

Tháng 

5/2021 
Trọn gói 

60 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

5 

VILG-

HTI-CS-

09 

Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả 

LCNT 
59.162.000 

Chỉ định 

thầu 
 

Tháng 

5/2021 
Trọn gói 

60 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

Tổng cộng: 60.127.729.000 đồng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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