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Chi Lăng, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật  

Gói thầu: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

Dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 

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

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

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 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 Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện Kiểm kê đất đai và lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn vể việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện 
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1803/STNMT-KHTC ngày 13/11/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
2182/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu kiểm kê đất đai, lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 01: Kiểm kê đất đai, lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hợp đồng số 04/2019/HĐTV ngày 02/12/2019 giữa phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực 
hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng) 
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với Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất Việt Xanh về việc tư 
vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Kiểm kê đất đai, lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Báo cáo số 03/BC-KTVX ngày 10/01/2020 của Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế kiến trúc nội ngoại thất Việt Xanh về việc Đánh giá Hồ sơ đề xuất phần 
kỹ thuật gói thầu: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 
trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 
Tờ trình số 110/TTr- KTVX ngày 10/01/2020 của Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế kiến trúc nội ngoại thất Việt Xanh về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp 
ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án: Kiểm kê 
đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 
Tờ trình số 27/TTr-BCĐKKĐĐ2019 ngày 30/01/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện 
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: 
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

 

STT Tên đơn vị Điểm kỹ thuật 

1 
Công ty cổ phần Tư vấn phát triển Nông nghiệp - Nông thôn 
Miền Bắc 

84 

2 Công ty cổ phần Tư vấn phát triển và Đầu tư Phương Minh 93 
 

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm 
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng và đơn vị 
tư vấn lựa chọn nhà thầu tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện 
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH);                                                                   
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

   
 
 

             Đinh Hữu Học 
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