
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG 

Số:          /TTr-BQLDAVILG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng  11  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu (Mã gói thầu VILG-HTI-CS-07) thuộc dự án Tăng 

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

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh 

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 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức 

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 về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với 

gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai và Mẫu Hồ sơ mời thầu Dịch vụ kỹ thuật của Ngân hàng 

thế giới được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 

20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ 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 các 

huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh; 

         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 Quyết định số 564/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói 

thầu: VILG-HTI-CS-07: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án 

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

Căn cứ E-Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự; 

        Căn cứ Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 1008/BC-THL 
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ngày 08/10/2021 và Báo cáo đánh giá E-HSĐX Tài chính số 1013-2021/BC-

THL ngày 13/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh;  

        Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 

57/BC-ANP ngày 11/10/2021 và Báo cáo thẩm định số 65/BC-ANP ngày 

01/11/2021 của Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và tư vấn An Phú; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/10/2021 giữa Ban Quản lý 

dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Hà Tĩnh 

và Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai; 

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

(VILG) tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh xem 

xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu (mã gói thầu VILG-HTI-CS-07) thuộc dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh với những nội dung 

như sau:  

1. Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai;  

- Địa chỉ: Số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

- Mã số đăng ký kinh doanh: 0103512264. 

2. Giá đề nghị trúng thầu: 2.079.146.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không 

trăm bảy mươi chín triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Giá trị trên đã 

bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng (theo tiến độ thi công công 

trình 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). 

5. Phạm vi công việc: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu 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. 

Với các nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Hà Tĩnh đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu (mã gói 

thầu VILG-HTI-CS-07) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh. 

Kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ Ban; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG, VTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Khanh 
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