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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:  

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Quyết định 2425/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: tư vấn lập 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Nghi Xuân; 

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: 

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân, gồm các ông/bà có tên sau: 



1. Ông: Đặng Văn Hoài, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Tổ 

trưởng; 

2. Bà: Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổ phó; 

3. Ông: Phạm Đại Nghĩa, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thành viên; 

4. Bà: Ngô Thị Thoa, Chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trường, 

Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu: 

1. Lập hồ sơ mời thầu gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình 

UBND huyện phê duyệt. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 76, Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các nhiệm vụ có liên quan theo quy định 

của pháp luật. 

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu bắt 

đầu tư khi triển khai lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn đơn vị 

trúng thầu thực hiện gói thầu nêu trên trình UBND huyện phê duyệt. 

 Điều 3. Quyết đinh ngày có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính 

- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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