
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:           /QĐ - STNMT Khánh Hòa, ngày          tháng 6 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên – Môi trường hạng III - IV 

 
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 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 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 407/QĐ-STNMT ngày 05/6/2020 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; 

 Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-STNMT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh 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; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng KHTC, 

            

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chỉ định thầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường hạng III - IV, gồm các 

nội dung như sau: 

1. Tên đơn vị thực hiện: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và 

môi trường.  

Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 



Điện thoại:   0243 7227666. 

Mã số thuế:   0108176961. 

Số tài khoản :  42710001186666 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Quang Minh. 

2. Nội dung công việc: 

Tổ chức các lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài 

nguyên và môi trường hạng III - IV”, cụ thể như sau: 

a) Chương trình học tập gồm các chuyên đề giảng dạy và chuyên đề báo cáo, 

chia thành 03 phần chính: 

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung, gồm 05 

chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo. 

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề 

nghiệp, gồm 15 chuyên đề giảng dạy; trong đó chia thành 03 nhóm học (mỗi 

nhóm có 05 chuyên đề giảng dạy). 

- Phần III: đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch. 

b) Bố trí các nhóm: 

Nhóm 1: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III - IV – Địa chính viên 

(59 viên chức). 

Nhóm 2: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III - IV – Đo đạc bản đồ 

viên (08 viên chức). 

Nhóm 3: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III - IV – Quan trắc viên tài 

nguyên môi trường (12 viên chức). 

c) Thời gian bồi dưỡng: 30 ngày/lớp. 

3. Giá trị gói thầu (tạm tính): 276.500.000 đồng 

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng. 

4. Loại hợp đồng: trọn gói  

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2020. 

 Điều 2. Chánh văn phòng, Phòng KHTC và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.     

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 2; 

- Trang TTĐT Sở TNMT;  

- Lưu: VT, VPS, KHTC, NTTB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
   

             Võ Tấn Thái 
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