
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ 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 kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01.6/TĐ: Tư vấn thẩm định 

HSMT, kết quả LCNT - Hợp phần 1: Tăng cường năng lực hệ thống quan 

trắc và cảnh báo môi trường biển tại Hà Tĩnh thuộc dự án Xây dựng hệ 

thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung. 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH 

 

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

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; Căn cứ 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; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 

ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; Nghi định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 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 2959/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Hợp phần 1: Tăng 

cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại Hà Tĩnh 

thuộc dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh 

miền Trung; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/8/2021 giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Xuân Khoa; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở và Tổ trưởng tổ giúp việc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01.6/TĐ: Tư vấn 

thẩm định HSMT, kết quả LCNT - Hợp phần 1: Tăng cường năng lực hệ thống 

quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại Hà Tĩnh thuộc dự án Xây dựng hệ 



 

 

thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung với các nội 

dung sau: 

1. Nội dung gói thầu, nhà thầu được chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, hình 

thức và thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Nội dung gói thầu: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.2/XL: San nền; xây dựng trung tâm quan trắc; 

nhà ăn; trạm quan trắc; nhà bảo vệ; cổng, tường rào; sân dường nội bộ; cấp thoát 

nước ngoài nhà; điện chiếu sang ngoài nhà; cây xanh - Hợp phần 1: Tăng cường 

năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại Hà Tĩnh thuộc dự 

án: Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền 

Trung. 

- Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân 

Khoa. 

- Địa chỉ: Xóm 17, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Giá chỉ định thầu: 4.898.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm chín 

mươi tám nghìn đồng) 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (đã 

bố trí 35.600 triệu đồng tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của 

UBND tỉnh). 

3. Giao Văn phòng Sở, Tổ giúp việc hoàn thiện các thủ tục trình ký kết 

hợp đồng với nhà thầu với các nội dung trên theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Tổ trưởng tổ giúp việc, Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Xuân Khoa và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu VT, DAQT, VTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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