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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể 

phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án:  

Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển  

đoạn qua địa phận huyện Nam Trực 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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

 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 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021của UBND tỉnh 

Nam Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - 

Lạc Quần - Đường bộ ven biển;  

 Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp 

ngoài khu dân cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: 

Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn 

qua địa phận huyện Nam Trực; 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 24/10/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư 

phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến 

đường bộ mới Nam Định -Lạc Quần -Đường bộ ven biển đoạn qua địa phận 

huyện Nam Trực; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/10/2022 về việc thực 

hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp ngoài khu 

dân cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng 

tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa 

phận huyện Nam Trực; 



Theo đề nghị của Trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác 

định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư phục vụ công tác 

bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam 

Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Nam Trực với 

những nội dung chính sau đây:  

  1. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi 

trường Hà Nội. 

  Địa chỉ: Số nhà 14, ngách 54, ngõ 74, đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

 2. Giá trị thực hiện (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 98.000.000 đồng 

(Chín mươi tám triệu đồng chẵn). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thanh toán hợp đồng: 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.   

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 Điều 2. Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất căn cứ vào kết quả chỉ định 

nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể được phê duyệt tại 

Điều 1 tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa 

chọn; Tổ chức giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng và hoàn 

tất thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

  Trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất, Giám đốc Công ty TNHH 

Tư vấn Bất động sản và Tài nguyên môi trường Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở TN&MT;  
- Lưu: VT, ĐĐĐK&KTĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Bùi Công Mậu 
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