
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Lào Cai, ngày     tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể 
lô đất đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và thương mại, thị trấn Si Ma Cai, 

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
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; 
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định về định giá đất; 
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, 
điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện 

lỵ Si Ma Cai; 
Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 15/6/2022 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; 
Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 16/6/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 
các gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể các huyện, thành phố, thị xã trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, năm 2022; 
 Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 23/6/2022 giữa Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Phương Bắc về 
việc thực hiện gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể lô đất đầu tư xây dựng công 

trình dịch vụ và thương mại, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; 
 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá đất 

cụ thể lô đất đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và thương mại, thị trấn Si Ma Cai, 

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, với các nội dung sau: 
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1.Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Phương Bắc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhà nước số 0104014248 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/9/2010, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 10/11/2015. 
Địa chỉ: Lô D1, khu đô thị 31 ha, tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 
2. Giá gói thầu: 30.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu tám trăm nghìn 

đồng), bao gồm thuế VAT. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng  
5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 (giao tại Quyết định số 

528/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ sung tại 
quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 15/6/2022). 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc 
Sở; Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Phương Bắc và các tổ chức cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận:            
- Như điều 2,3; 

- Kho bạc NN tỉnh; 
- Chi Cục QLĐĐ; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KH(4b). 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Cao Khải 

 

 

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-06-24T10:55:54+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hồ Cao Khải<hckhai-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-24T13:45:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-24T13:45:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-24T13:46:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-24T13:46:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




