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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ 

 Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức  

ngành Tài nguyên – Môi trường 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 Căn cứ Luật đấu thầu 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 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tường 

Chính phủ quy định về gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; 

 Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nhân lực 

năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-CTUBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí chương trình 

phát triển nhân lực năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số         /QĐ-STNMT ngày     /6/2020 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự toán thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Phòng KHTC, 

        

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường: 

Tên gói thầu: Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành 

Tài nguyên – Môi trường hạng III – IV. 



Giá gói thầu: 276.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, 

năm trăm nghìn đồng)  

Nguồn vốn: Kinh phí chương trình phát triển nhân lực của tỉnh 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. 

Loại hợp đồng: trọn gói  

Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực và thay thế Quyết định số 188/QĐ-

STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 19/3/2020. 

 Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.    

  

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 3; 

- Trang TTĐT Sở TNMT; 

- Lưu: VT, VPS, KHTC, NTTB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

VÕ TẤN THÁI 
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