
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN ĐĂK HÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                             

   Số:         /QĐ-UBND                              Đăk Hà, ngày         tháng       năm   

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 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; 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 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác 

quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Thông báo số 466-TB/HU ngày 18/8/2022 về Kết luận của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương đối với Tờ trình số 166/TTr-

UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện về việc xin chủ trương và bố trí nguồn 

kinh phí để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà;  

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND Đăk Hà ngày 15/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà về việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu thực hiện 

dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà; 

Xét Tờ trình số 536/TTr-TNMT ngày 22/8/2022 của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà và theo đề nghị của phòng Tài 

chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 169/BCTĐ-TCKH ngày 29/8/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 của huyện Đăk Hà với nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm Chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 



tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước có liên 

quan. Tự chịu trách nhiệm nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan 

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

Nơi nhận:                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 3 (t/h);                                                                                     CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                        
- Lưu: VT, PTC. 

 

 

 

                                                                                              Hà Tiến 
 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /8/2022 của UBND huyện Đăk Hà) 

 
 

T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(Đồng) 

Nguồn 

vốn  

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

(tối đa) 

1 

Gói thầu 1: Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu, phân tích, đánh giá thẩm 

định hồ sơ dự thầu. 

3.240.000 

(*) 

Chỉ định 

thầu 
Rút gọn 

Từ tháng 8 năm 

2022 
Trọn gói 30 ngày 

2 

Gói thầu 2: Chi phí thực hiện: 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 

837.627.334 

 

Đấu thầu 

rộng rãi  

Một giai đoạn 

1 túi hồ sơ 

Từ tháng 8 năm 

2022 
Trọn gói 90 ngày 

3 
Gói thầu 3: Chi phí công bố kế 

hoạch sử dụng đất 
33.505.093 

Chỉ định 

thầu 
Rút gọn 

Sau khi phê 

duyệt 
Trọn gói 20 ngày 

 Tổng cộng  874.372.427       

 

Ghi chú: (*) Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu; ngân sách huyện (Trích 10% trên tổng số nguồn thu sử dụng đất ngân 

sách huyện được hưởng theo quy định) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 


		2022-08-29T16:46:46+0700


		2022-08-30T09:58:03+0700


		2022-08-30T09:58:03+0700


		2022-08-30T09:58:03+0700


		2022-08-30T09:58:03+0700


		2022-08-30T09:58:03+0700




