
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 13 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

“Mua sắm tài sản công cụ dụng cụ năm 2021” 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 
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 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 3451/QĐ -UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

cai về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyên 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 nhà nước, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt chi tiết dự toán chi năm 2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên;  
Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-VQG ngày 13/10/2021 về việc phê duyệt dự 

toán kinh phí: Mua sắm tài sản công cụ dụng cụ năm 2021;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm tài sản công 
cụ dụng cụ năm 2021”, gồm các nội dung sau: 

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản công cụ dụng cụ năm 2021 
(Có phụ biểu phê duyệt chi tiết kèm theo)  

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức Hành 
chính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
Nơi nhận: 
- Điều 2; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
                Nguyễn Hữu Hạnh 

                                           



PHỤ BIỂU PHÊ DUYỆT CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-VQG ngày 13 tháng  10  năm 2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên)  

Stt Tên gói thầu Chủ đầu tư Giá gói thầu  Nguồn vốn  

Hình thức và 

phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu  

Thời gian 

bắt đầu 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Mua sắm tài sản năm 2021 

Vườn quốc 
gia Hoàng 

Liên 

287.200.000  
Nguồn 

DVMTR 

Chào hàng 

cạnh tranh 

Tháng 

10/2021 

Trọn 

gói 

30 ngày 
kể từ ngày 

ký hợp 
đồng 

1  Mavic Air 2S Fly More Combo 

2  Pin flycam mavic 2 pro 

3  Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm 
M3X 

4 Máy định vị cầm tay GPS Garmin 

MONTANA 680 

 
Tổng cộng  

  

287.200.000  

     

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.  
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