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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Nghi Xuân, ngày          tháng 11 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:  

Tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

quy hoạch số 35/2018/QH14 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 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỷ thuật về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; Thông tư số 11/2021/TT-BNTMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm 

vụ chi về tài nguyên môi trường; Thông tư số 04/2006/TT-BNTMT ngày 

22/05/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn phương pháp tính đơn 

giá dự toán xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Văn bản số 3901/STNMT-ĐĐ2 ngày 04/10/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-



 

2 

 

 

 

2030 cấp huyện; Kế hoạch SD đất, danh mục công trình, dự án thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án lập Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Nghi Xuân (viết tắt 

Ban quản lý dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện) tại Tờ trình số 

02/TTr-BQL ngày 05/11/2021; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo 

thẩm định số 553/BCTĐ-TCKH ngày 09/11/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư 

vấn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân, với các nội dung 

như sau: 

1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân theo Phụ lục chi tiết đính kèm. 

2. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (bố trí nguồn dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022). 

3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi có Quyết 

định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân giao: 

1. Ban quản lý dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện thực 

hiện việc lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên theo đúng nội dung được phê 

duyệt tại Điều 1, Quyết định này và đúng quy định của pháp luật. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực 

hiện gói thầu nêu trên trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này 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; Trưởng ban quản lý dự án lập quy 

hoach, kế hoạch sử dụng đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 Nguyễn Viết Hưng 
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PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU 

Tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện) 
 

 

TT Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

đã bao gồm 

thuế VAT 

10% (đồng) 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương thức 

đấu thầu 

 

Quy trình lựa 

chọn nhà thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình thức 

hợp đồng 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

1 

01.TV: Tư vấn 

lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2022 huyện 

Nghi Xuân  

477.367.000 
Chỉ định 

thầu  

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

 

 

 

 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
Tháng 

11/2021 
Trọn gói 

Trong thời gian 90 

ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

Tổng giá trị thực 

hiện 
477.367.000   

 
   

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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