
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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Số: 299/QĐ-STNMT-VILG An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 11: Trang thiết bị văn phòng  

Ban quản lý dự án thuộc 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 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 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 13/08/2021 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 13/08/2021 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 2769/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 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 3032/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự toán gói thầu “Trang thiết bị Văn phòng Ban Quản lý dự án” 

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

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 22 tháng 12 năm 2021 giữa Ban 

QLDA “Tăng cường QLĐĐ và CSDL đất đai tỉnh An Giang” và Tập đoàn Công 

nghiệp viễn thông Quân đội về việc thực hiện Gói thầu số 11: Trang thiết bị Văn 

phòng Ban Quản lý dự án” thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai tỉnh An Giang”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh An Giang. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 11: Trang thiết bị Văn phòng 

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

đai tỉnh An Giang”, với các nội dung sau: 

1.  Tên dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang 

2.  Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Trang thiết bị Văn phòng Ban Quản lý dự án” 

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang 

4. Cơ quan chủ quản: Do UBND tỉnh phê duyệt. 

 5. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh An Giang 

 6. Nhà thầu được chỉ định: Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội 

 7. Giá gói thầu được phê duyệt: 228.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám 

triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn). 

 8. Giá trị chỉ định thầu: 226.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu, 

hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). 

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

10. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 (sáu mươi) ngày. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đối ứng tỉnh.  

13. Phương thức thanh toán: Theo qui định hiện hành. 

Điều 2. Ban QLDA “Tăng cường QLĐĐ và CSDL đất đai tỉnh An Giang” 

phối hợp các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 

này theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu. 

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

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

QLDA “Tăng cường QLĐĐ và CSDL đất đai tỉnh An Giang”, Tổng giám đốc 

Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC (06b). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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