
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

──────── ───────────────── 

Số: 296/QĐ-STNMT-VILG An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2021     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh  

(Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04) 

Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04 

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang” 

   

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr.5887-VN ngày 23 tháng 12 năm 2016 giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển 

Quốc tế tài trợ cho dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự 

án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; 

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 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 tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể giai đoạn 2017 – 2022 của 

dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án “Tăng cường Quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 07 năm 2021 của 

Tổng cục Quản lý đất đai phê duyệt danh mục và thông số kỹ thuật trang thiết bị 



 

 

gói thầu Thỏa thuận khung mua sắm hàng hóa “Trang bị thiết bị cho MPLIS 

cấp tỉnh” (mã số VILG-G-FrA.04) thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai”; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 08 năm 2021 

của Tổng cục Quản lý đất đai phê duyệt dự toán đơn giá trang thiết bị gói 

thầu Thỏa thuận khung mua sắm hàng hóa “Trang bị thiết bị cho MPLIS 

cấp tỉnh” (mã số VILG-G-FrA.04) thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai”; 

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục, số lượng, dự toán đơn giá “Trang bị thiết bị 

cho MPLIS cấp tỉnh” thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu “Trang bị thiết bị cho 

MPLIS cấp tỉnh” thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-STNMT-VILG ngày 22 tháng 11 năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu số 

28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04); 

Căn cứ Báo cáo số 145/BCĐG-ĐHDA.BQLDA ngày 03 tháng 12 năm 2021 

của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh về 

đánh giá các hồ sơ dự thầu và đề xuất trao hợp đồng Gói thầu số 28: Trang bị 

thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04); 

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án VILG tỉnh 

An Giang và Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành ngày 22 tháng 12 năm 2021 về 

việc thực hiện Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói 

thầu: VILG-G-AGI-04); 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang tại 

Tờ trình số 295/TTr-BQLDAVILG ngày 22 tháng 12 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Trang bị 

thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04), cụ thể như sau: 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh 

(Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04). 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành. 



 

 

3. Địa chỉ: Tuấn Thành Buiding, 93B Trung Kính, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

4. Giá trị trúng thầu: 9.170.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm 

bảy mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn). 

5. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang, các phòng chuyên 

môn, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy 

trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc 

Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3; 

- Ban QLDAVILG TW; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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