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UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:           /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04:  

Quan trắc môi trường Khu Công nghiệp Tằng Loỏng 

  

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

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 quy 

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

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BQL ngày 11/12/2020 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2021 cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý  Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: 

Quan trắc môi trường các Khu công nghiệp, Khu thương mại - công nghiệp Kim 

Thành năm 2021; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số             

04/TTr-TNMT ngày 28/01/2021 và Báo cáo thẩm định của phòng Kế hoạch -

Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Quan trắc môi trường Khu 

Công nghiệp Tằng Loỏng với những nội dung chủ yếu sau: 
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1. Tên gói thầu: Quan trắc môi trường Khu Công nghiệp Tằng Loỏng (thuộc 

dự toán Quan trắc môi trường các Khu công nghiệp, Khu thương mai - công nghiệp 

Kim Thành năm 2021).  

2. Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai. 

4. Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai. 

5. Nội dung E-HSMT:  

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện của hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng: 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

 (có E-HSMT kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Tổ chuyên gia đấu 

thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2021, 

các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Chánh Văn phòng Ban Quản 

lý Khu kinh tế, Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Tổ chuyên gia 

đấu thầu gói thầu Quan trắc môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai năm 

2021 và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TNMT(02), VP(03); 

- Lưu: VT, TC02, KHTH(02). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Khải 
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