
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TNMT 

 

        Hà Tĩnh, ngày      tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu 

gói thầu 01.TV: Tư vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 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; 

  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 về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

  Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 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 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND 

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 642/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Xây dựng, cập nhật 

kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/TV – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh và gói thầu Tư 

vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 30/6/2021 

giữa Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Khoa và Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định Số 411/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở Tài 

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



 

01.TV: Tư vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Khoa (bên 

mời thầu) tại tờ trình số 43/TTr-KQĐXKT ngày 10/8/2021 về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu 01.TV: Tư vấn xây dựng, cập nhật kế 

hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm định ngày 16/8/2021 

của Tổ thẩm định.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói 

thầu gói thầu 01.TV: Tư vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh, bao gồm: 

STT Tên nhà thầu Điểm kỹ thuật Xếp hạng 

1 
Trung tâm ứng phó Biến đổi 

khí hậu 
97 1 

 

Điều 2. Giao Chánh văn phòng Sở, các cá nhân và bộ phận liên quan triển 

khai 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, Nhà thầu có tên tại điều 1 và các cá nhân, bộ phận 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Hồ Huy Thành 
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