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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu TV1-ARVC/Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị 

nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp)  

dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật bảo vệ 

môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014  

về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 

50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2548/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 

năm 2022; số 363/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt phân khai kế 

hoạch vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA năm 2022; 

Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 39/QĐ-SNN ngày 

21/3/2022 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, giá gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; số 261/QĐ-

SNN ngày 31/7/2022 Phê duyệt dự toán giá gói thầu TV1-ARVC/Tư vấn lập báo 
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cáo đánh giá tác động môi trường công trình; số 263/QĐ-SNN ngày 03/8/2022 

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV1-ARVC/Tư vấn lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi 

giá trị nông nghiệp Thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) 

dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Tờ trình số 75 /TTr-DAHP3 ngày 23 /8/2022 của Ban quản lý dự án cơ 

sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp kèm theo Dự thảo Hợp đồng và Biên bản 

thương thảo Hợp đồng gói thầu TV1-ARVC/Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông 

nghiệp Thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 

- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn ngày 10/8/2022 giữa Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng 

chuỗi giá trị nông nghiệp và Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phát triển Việt 

Nam; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu TV1-ARVC/Tư vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi 

giá trị nông nghiệp Thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) 

dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau: 

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phát 

triển Việt Nam. 

- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường 

Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Điện thoại: (024) 32 66 80 24.      

- Tài khoản: 0451000236457 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh 

Thành Công. 

- E-mail: info@iacvietnam.com.   

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mã số thuế) số: 0105937840 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 06/7/2012, đăng ký thay đổi lần 7 

ngày 24/5/2019. 

2. Giá chỉ định thầu (đã bao gồm VAT): 454.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn). 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp 

phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành triển khai các công việc tiếp theo và 

thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài Chính, 

Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi 

giá trị nông nghiệp, Nhà thầu có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: Tài chính, KHĐT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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