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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tham gia dự án VILG 

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Ban Quản lý dự án Tăng cường Quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương (CPMU) đã có Công văn số 

200/BQLDAVILG-ĐT gửi các Ban Quản lý dự án VILG các tỉnh (PPMU) tham 

gia dự án VILG về việc hướng dẫn tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho 

các tỉnh thuộc dự án VILG. Đến nay, dự kiến danh sách các nhà thầu đáp ứng 

theo Thỏa thuận Khung đã được Ngân hàng Thế giới (NHTG) phê duyệt, tuy 

nhiên đến ngày 02 tháng 11 năm 2021 mới đủ điều kiện công bố kết quả (theo 

quy chế mua sắm đấu thầu của NHTG).  

Để triển khai công tác mua sắm đấu thầu tại cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án 

VILG cấp Trung ương đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

(1) Báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu trước ngày 02 tháng 11 năm 2021 (theo hướng dẫn tại Công 

văn số 200/BQLDAVILG-ĐT). 

(2) Thực hiện gửi Yêu cầu nộp hồ sơ chào giá (theo hình thức Thỏa thuận 

Khung) cho các nhà thầu trong danh sách ngắn trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. 

(3) Tổ chức đánh giá hồ sơ chào giá và tiến hành ký hợp đồng với nhà thầu 

cung cấp hàng hóa trước ngày 10 tháng 11 năm 2021. 

(4) Khối lượng các huyện được mua sắm theo hợp đồng Thỏa thuận Khung 

là số liệu dự kiến (theo số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê 

duyệt/theo số liệu khảo sát tại công văn số 230/BQLDAVILG-ĐT ngày 30 tháng 

10 năm 2020). Khối lượng các huyện được đầu tư mua sắm thực tế tại cấp tỉnh 

thực hiện theo các quyết định của cấp có thẩm quyền tại cấp tỉnh.   

(5) Trường hợp các thủ tục thuê đơn vị tư vấn lập Yêu cầu nộp hồ sơ chào 

giá, báo cáo đánh giá hồ sơ chào giá, thẩm định hồ sơ chào giá và kết quả lựa 

chọn mất nhiều thời gian, chủ đầu tư có thể sử dụng các cán bộ (có chứng chỉ đấu 

thầu, không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu) trong Ban Quản lý dự 

án VILG hoặc các cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường để tự thực hiện cho 

kịp tiến độ.  

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về số lượng các 

huyện dự kiến mua sắm thực tế theo Phụ lục 1 và tiến độ mua sắm theo Phụ lục 2 

đính kèm gửi về CPMU trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. 
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Do hiện nay dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và tình hình khan 

hiếm CHIP điện tử trên toàn thế giới, do đó cần phải thực hiện khẩn trương việc ký 

kết hợp đồng với nhà thầu để kịp thời gian hoàn thành trước 31/12/2021. Theo tình 

hình chung hiện nay tại Việt Nam, các nhà thầu cần có thời gian tối thiểu là 6 tuần 

để thực hiện việc đặt hàng và cung cấp các mặt hàng điện tử, máy tính.  

Tài liệu gửi kèm: Mẫu Yêu cầu nộp hồ sơ chào giá (theo hình thức Thỏa 

thuận Khung). 

Mọi thông tin cần hỗ trợ và tư vấn về thủ tục mua sắm đấu thầu liên hệ ông 

Nguyễn Trường Sơn (cán bộ phụ trách đấu thầu của CPMU) – Điện thoại: 

0362697998. 

Trên đây là ý kiến của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương để Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án VILG trực thuộc khẩn 

trương thực hiện các bước chuẩn bị cho đấu thầu mua sắm tại cấp tỉnh. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Chu An Trường (để báo cáo); 

- PTCT Mai Văn Phấn (để báo cáo); 

- BQLDA VILG các tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, ĐT, KH-TC, KT.S7.  

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đinh Hồng Phong 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số        /BQLDAVILG-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2021) 

STT Tên gói thầu Số huyện dự 

kiến mua 

Căn cứ pháp lý 

1 Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ 

khách hàng 

 Căn cứ theo Quyết định số ......... 

2 Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh  Căn cứ theo Quyết định số ......... 

3 Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh 

giá chất lượng phục vụ khách hàng 

 Căn cứ theo Quyết định số ......... 
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PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo Công văn số        /BQLDAVILG-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2021) 

STT Tên gói thầu Ký hợp 

đồng thẩm 

định giá 

(có/chưa) 

Chứng thư 

thẩm định 

giá 

(có/chưa) 

Thuê đơn vị tư 

vấn lập, thẩm 

định HSMT/ 

Quyết định 

thành lập Tổ 

chuyên gia 

Đang trình 

UBND 

tỉnh phê 

duyệt dự 

toán 

UBND tỉnh 

đã phê 

duyệt dự 

toán 

Đang trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

KHLCNT 

UBND tỉnh 

đã phê duyệt 

KHLCNT 

Ghi chú 

1 Hệ thống xếp 

hàng tự động và 

đánh giá chất 

lượng phục vụ 

khách hàng 

        

2 Trang bị thiết bị 

cho MPLIS cấp 

tỉnh 

        

3 Trang thiết bị 

văn phòng cho 

hệ thống xếp 

hàng tự động và 

đánh giá chất 

lượng phục vụ 

khách hàng 

        

Ghi chú: đánh dấu X nếu đã thực hiện tại mỗi bước. 
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