
 

           UBND TỈNH LÀO CAI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

        Số:         /QĐ-STNMT                        Lào Cai, ngày       tháng 7  năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 

 gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng công viên 

văn hóa Mường Hoa Sa Pa và Dự án khu đô thị Mường Hoa   
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI 
 

 

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc quản lý tài chính theo ngành; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số  48/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hoá Mường Hoa, Sa 

Pa; 
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị 

Mường Hoa, Sa Pa; 
Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; 



 

Căn cứ Quyết định số 230 /QĐ-STNMT ngày 22/7/2022 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung và  phê duyệt chi tiết dự toán 

chi ngân sách năm 2022; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Báo cáo thẩm định 

ngày 23 tháng 7 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Tư 

vấn xác định giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa Mường Hoa 
Sa Pa và Dự án khu đô thị Mường Hoa, với nội dung như sau: 

       

1. Tên gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể Dự án Công viên văn hoá 

Mường Hoa và Dự án khu đô thị Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
2. Giá gói thầu: 437.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy triệu 

hai trăm nghìn đồng) 
3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2022 (giao tại Quyết định số 230/QĐ-

STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường).  
4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông 

thường (qua mạng). 

5. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai. 
6. Loại hợp đồng: Trọn gói 

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022 
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40  ngày.  

9. Địa điểm thực hiện: dự án Công viên văn hoá Mường Hoa và dự án khu 
đô thị Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

 

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, giao phòng Kế hoạch Tài chính 

tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành.  
 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC  
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục QLĐĐ; 

- Lưu: VT-KH. 

 

 
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       Hồ Cao Khải 
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