
 

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 

bán tải chuyên dùng” 

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

 
Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 
 

 

Kính gửi:  

 - Chi Cục Thuỷ lợi; 

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì giao thông; 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 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; 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; Quyết định 2434/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 Về việc sửa đổi Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và 

Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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 15/01/2022, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-STC về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “mua 06 xe ô tô bán 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 17/01/2022, Sở Tài chính đã ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung 

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

ty Cổ phần kinh doanh ô tô Thủ Đô; 

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:  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh ô tô Thủ Đô, địa chỉ: Km số 8 

đường Giải Phóng Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội. 



- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0101273187 ngày 13/04/2021 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Mã số thuế: 0101273187 

- Đại diện bởi: Ông Quách Minh Tân , chức vụ: Giám đốc kinh doanh 

- Số điện thoại  02436811111 Di động: 090 3434464 

 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- CPF với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản: Công ty Cổ phần kinh 

doanh ô tô Thủ Đô. 

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; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Sở Giao thông vận tải;   

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Các Phòng: HCSN, QLGCS&DN; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT, Tổ MSTT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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