
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:           /STC-QLGCS&DN 

V/v Thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu “mua 06 xe ô tô 

tải chuyên dùng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11  năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

 - VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao ; 

- Đội quản lý trật tự đô thị huyện Hữu Lũng; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc; 

- Đội quản lý trật tự đô thị huyện Bắc Sơn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, 

đơn vị năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về  

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung xe ô tô 

cho các quan quan, đơn vị năm 2021.  

Trên cơ sở Văn bản đề nghị mua sắm xe ô tô tập trung năm 2021 của đơn 

vị gửi về (gồm số lượng, giá dự kiến và nguồn kinh phí mua sắm), Sở Tài chính 

đã tiến hành thẩm định giá tài sản đơn vị đề nghị; trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu mua sắm qua mạng theo phương 

thức mua sắm tài sản tập trung.  

Ngày 17/11/2021, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-STC 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua 06 xe ô tô tải chuyên 

dùng” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ 

quan, đơn vị năm 2021”. 

Ngày 23/11/2021, Sở Tài chính đã ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung 

số 01/TTKMSTT-STC-THA với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản: Công 

ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Thiên Hùng Anh. 

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị thực hiện mua sắm tập trung các nội 

dung sau:  

1. Nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản:  

- Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Thiên Hùng Anh. 

- Địa chỉ: số 53/454 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội.  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Huy 



- Số điện thoại 024.35402589 Di động: 0904 880 588 

 2. Đề nghị các đơn vị ký hợp đồng theo Biểu mẫu 05a/TSC-MSTT và ký 

Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản theo biểu mẫu 06/TSC-MSTT 

quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Tài liệu gửi kèm: Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 01/TTKMSTT-

STC-THA với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản: Công ty cổ phần Đầu tư 

& Phát triển Thiên Hùng Anh. 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với đơn vị 

trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Trang TTĐT về Cục QLCS, Bộ TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Phòng TCKH các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, 

Hữu Lũng, Bắc Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Các Phòng: TCHCSN, QLGCS&DN; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT, Tổ MSTT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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