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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện  

nhiệm vụ triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương  

với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 2 6/6/2014 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 6941/QĐ-UBND ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh Rà 

Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Rà 

Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Công văn số 13376/UBND-VP ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai 

địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số           /QĐ-STNMT ngày     /9/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt danh mục 
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mua sắm thực hiện nhiệm vụ triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa 

phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện nhiệm vụ 

triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, 

kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia với nội dung chi tiết theo phụ lục đính 

kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám 

đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, cá 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Nhiệm vụ: Triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương 

 với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STNMT ngày       /9/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 
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Mua sắm thiết bị thực hiện 

nhiệm vụ triển khai kết nối 

liên thông dữ liệu đất đai 

địa phương với Hệ thống 

tích hợp, kết nối chia sẻ dữ 

liệu đất đai Quốc gia 

80.720.000 

Nguồn chi 

cho các 

nhiệm vụ 

công nghệ 

thông tin 

phát sinh 

được cấp 

thẩm quyền 

phê duyệt 

năm 2021 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Quý IV 

năm 2021 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

02 tháng kể từ 

ngày ký hợp 

đồng 
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Lắp đặt đường truyền  

VNPT Fiber200 VIP+ với 

tốc độ trong nước 200Mbps, 

tốc độ quốc tế 60 Mbps, tốc 

độ quốc tế tối thiếu 10 

Mbps, 01 IP tĩnh 

49.500.000 
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