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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            
     Hữu Lũng, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn đơn vị thực hiện Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán 

dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 5228/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện 

Hữu Lũng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng thành lập Ban quản lý dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Ban Quản lý dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ 

sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã 

Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc công khai lựa chọn 

tổ chức có đủ năng lực tham gia gói thầu thầu Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật – Dự 

toán dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Minh Hòa, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ đơn vị đặt hàng: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (là cơ quan thường trực của Ban Quản lý dự án Đo đạc 

chỉnh lý bản đồ địa chín; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn). 



Địa chỉ: Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên gói thầu: Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án. 

3. Tiêu chí lựa chọn đặt hàng 

Thành phần hồ sơ gồm:  

1. Đơn đề nghị xin lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án. 

2. Hồ sơ năng lực: Hồ sơ đáp ứng yêu cầu thực hiện trong 03 năm gần nhất. 

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ thực hiện: 

Thời gian: Từ ngày 01/02/2022 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (trong giờ 

hành chính). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng, địa chỉ: Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thông báo kết quả lựa chọn việc đặt hàng và hoàn thiện các thủ tục 

liên quan:  

Ngày 07/02/2022 tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:  

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng, địa chỉ: Số 03, Đường 

19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; ĐT: (0205) 3826880. 

Ban Quản lý dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ 

sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã 

Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thông báo để các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu, đủ năng lực tham gia theo nội dung nêu trên biết và đăng ký nộp hồ sơ 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Trang TT ĐT UBND H. Hữu Lũng;  

- Lưu: TNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TN&MT 
Cao Văn Hòa 
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