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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu:  
“Mua sắm công cụ, dụng cụ PCCCR năm 2021.” 

–––––––––––––––––––––– 
GIÁM ĐỐC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN 

 

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

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 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 tài sản 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 180/QĐ-VQG ngày 08/10/2021 của Vườn quốc gia 
Hoàng Liên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

công cụ, dụng cụ PCCCR năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu số 01-PCCCR/BC-

TĐ ngày 19/10/2021 của Tổ thẩm định tư vấn đấu thầu;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Tổ Thẩm định Đấu 

thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ 
PCCCR năm 2021, cụ thể: 

- Tên đơn vị (cá nhân) trúng thầu: Trần Ngọc Minh 

- Địa chỉ: Chợ Kim Tân, P. Kim Tân, TP. Lào Cai 

- Mã số thuế: 5300547032 

- Giá trúng thầu: 434.700.000 đồng (Viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn 

triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./.)  

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2021 (Được giao tại Quyết định số 
4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020) 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 



Điều 2. Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hồ sơ 
dự thầu.   

Phòng Kế hoạch Tài chính – Vườn Quốc gia Hoàng Liên chịu trách nhiệm 
đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo các quy định hiện hành 
của Nhà nước.  

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các phòng, Hạt 
trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

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

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hạnh 
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