
UBND TỈNH LÀO CAI 
VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN 

------------ 
             Số:         /QĐ-VQG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 
Sa Pa, ngày  25  tháng 10 năm 2021  

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Duy tu, sửa chữa  

Nhà Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2021  
------------------- 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy 
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

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 3700/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt chi tiết dự toán chi ngân sách của Vườn 
quốc gia Hoàng Liên và đơn vị trực thuộc năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-VQG ngày 20/10/2021 của Giám đốc Vườn quốc 

gia Hoàng Liên về việc điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt chi tiết dự toán chi ngân 
sách của Vườn quốc gia Hoàng Liên và đơn vị trực thuộc năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-VQG ngày 22/10/2021 của Giám đốc Vườn quốc 
gia Hoàng Liên về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Duy tu, sửa chữa Nhà 

Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 05/TTV-BCĐG ngày 25/10/2021 của Tổ thẩm định đấu thầu  

Vườn quốc gia Hoàng Liên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Tổ thẩm định đấu thầu, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Duy tu, sửa chữa Nhà Giáo dục môi 
trường thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật năng lượng 
Tiến Thành. 

- Địa chỉ: SN 645, đường Trần Phú, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai. 

- Mã số thuế: 5300723633. 



2. Tổng giá trị chỉ định thầu: 467.927.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi 
bảy triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 
của UBND tỉnh Lào Cai). 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng được ký kết). 

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo Luật Xây dựng và các quy định quản lý đầu tư xây 
dựng hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng các phòng, đơn vị có 
liên quan và Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật năng lượng Tiến Thành căn cứ quyết 

định thi hành./. 

   Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 
   - Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Hữu Hạnh 
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