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Hà Nam, ngày           tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-FrA.04): 

Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam 

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 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về 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 1684/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam;   

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-STN&MT ngày 19/11/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Dự toán và danh mục mua sắm trang 

thiết bị thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện 

tại tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị gói thầu 

thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh 

Hà Nam;  

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số    

35/TTr-BQLDA ngày 09./12/2021 và Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu báo giá của 

Công ty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng và Tư vấn An Phú, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-

FrA.04): Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất 

đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam (Có hồ sơ yêu 

cầu báo giá kèm theo). 
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Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, 

Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Hà Nam và các đơn vị có liên quan có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án 

VILG tỉnh Hà Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLDA VILG 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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