
 
 

 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số: 203/QĐ-STP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô  

phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về 

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

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT  ngày 30 tháng 6 năm 

2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định 

thầu, chào hàng cạnh tranh; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 

lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức  của  Sở  Tư  pháp  tỉnh  Tuyên  Quang; Quyết  định số 330/QĐ -

UBNDngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 
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việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UNBD ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về viêc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương, danh 

mục, chủng loại và giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, trang bị cho một số 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chúng của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Báo cáo số 106/BCĐG-MHP/2021 ngày 06 tháng 9 năm 2021 của 
Công ty TNHH tư vấn thiết bị và đầu tư Minh Hưng Phát về việc đánh giá E-

HSDT gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp; 

 Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 08 tháng 9 năm 2021 giữa 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long gói thầu: 

Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Báo cáo số 435/BCTĐ-XDTN ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

Công ty Cổ phẩn Thương mại và Tư vấn xây dựng Thái Nguyên  về việc thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung 

của Sở Tư pháp; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục 

vụ công tác chung của Sở Tư pháp với những nội dung như sau:   

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp. 

2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long. 

- Địa chỉ: Số 316, Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Mã số thuế: 0101434765 

3. Giá trúng thầu: 1.230.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba 

mươi triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm: Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc 
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biệt, Thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển nhưng không bao gồm phí và lệ phí 

đăng ký, lưu hành xe. 

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 706/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang 

5. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

(Có Phụ lục 01, 02 kèm theo). 

Điều 2. Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long có trách nhiệm ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư và thực hiện các công việc theo đúng quy định của Luật 

Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long và 

các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (báo cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Website STP; 
- Lưu: VT, VP. 
NTHThảo 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Phụ lục 01 

DANH MỤC,  ĐƠN GIÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STP ngày       /9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

Đơn vị tính: VNĐ  

STT 
Danh 

mục  

Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản phẩm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả hàng hóa Xuất xứ 
Đơn giá dự 

thầu 
Thành tiền 

1 Xe ô tô Xe ô tô loại xe 

Toyota Fortuner 
2.7L 4x4 , 07 chỗ, 

động cơ xăng, 04 
xy lanh thẳng hàng 

1 Chiếc - Xe ô tô 4x4 (07 chỗ động cơ xăng, 

2.7L, 04 xy lanh thẳng hàng):  
- Kích thước tổng thể DxGxC (mm) 

4795x1855x1835; không tải/toàn tải 
2030-2050/2620kg; chiều dài cơ sở 
(mm) 2745; dung tích bình nhiên liệu 

80L;  
- Công xuất tối đa (mã lực) 164 mã lực 

tại 5,200 vòng/phút hộp số tự động 6 
cấp, hệ thống dẫn động 02 cầu bán thời 
gian, gài cầu điện tử; treo trước/sau độc 

lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ 
phụ thuộc, liên kết 4 điểm; phanh 

trước/sau; đĩa tải nhiệt/ đĩa; khoảng 
sáng gầm xe (mm) 279; cỡ mâm 18inch;  
Tiện nghi: Điều hòa tự động 02 vùng; 

- Đèn sương mù sau: Có trang bị;  
- Tiêu chuẩn khí xả: Euro 5; 

- Màu sơn vỏ xe: Màu đen 
Xe mới 100%, nguyên chiếc từ quý III 
năm 2021 trở lại đây 

Nhập 

khẩu 
Indonesia 

1.230.000.000 1.230.000.000 

Tổng cộng  1.230.000.000 

 



 
 

 
 

Phụ lục 02 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE Ô TÔ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STP ngày       /9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

Kích thước 
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x 

C) (mm x mm x mm) 
4795 x 1855 x 1835 

 Chiều dài cơ sở (mm) 2745 

 
Chiều rộng cơ sở  (Trước/sau) 

(mm) 
1545/1555 

 Khoảng sáng gầm xe (mm) 279 

 
Góc thoát (Trước/Sau) 

(độ/degree) 
29/25 

 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5.8 

 Trọng lượng không tải (kg) 2030 - 2050 

 Trọng lượng toàn tải (kg) 2620 

 
Dung tích bình nhiên liệu 

(L) 
80 

Động cơ xăng Loại động cơ 2TR-FE (2.7L) 

 Số xy lanh 4 

 Bố trí xy lanh Thẳng hàng/In line 

 Dung tích xy lanh (cc) 2694 

 
 

Hệ thống nhiên liệu 

Phun xăng điện tử/Electronic fuel 

injection 

 Loại nhiên liệu Xăng/Petrol 

 Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) 122 (164)/5200 

 Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) 245/4000 

 Tốc độ tối đa 160 

Chế độ lái 

(công suất 

cao/tiết kiệm 

nhiên liệu) 

 Có/With 

Hệ thống 

truyền động 
 

Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài 

cầu điện tử/Part-time 4WD, 

electronic transfer switch 

Hộp số  Số tự động 6 cấp/6AT 

 

Hệ thống treo 

 

Trước 

Độc lập, tay đòn kép với thanh cân 
bằng/Double wishbone with torsion 

bar 
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 Sau 
Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four 

links with torsion bar 

 

Hệ thống lái 

 

Trợ lực tay lái 

Thủy lực biến thiên theo tốc 
độ/Hydraulic (VFC) 

 
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên 

(VGRS) 
Không có/Without 

Vành & lốp xe Loại vành Mâm đúc/Alloy 

 Kích thước lốp 265/60R18 

 Lốp dự phòng Mâm đúc/Alloy 

Phanh Trước Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc 

 Sau Đĩa/Disc 

Tiêu chuẩn 

khí thải 
 Euro 5 

Cụm đèn trước Đèn chiếu gần LED 

 Đèn chiếu xa LED 

 Đèn chiếu sáng ban ngày Có/With 

 Hệ thống điều khiển đèn tự động Có/With 

 Hệ thống cân bằng góc chiếu Tự động/Auto (ALS) 

 Chế độ đèn chờ dẫn đường Có/With 

Cụm đèn sau  LED 

Đèn báo phanh 
trên cao 

 LED 

Đèn sương mù Trước Có trang bị/With 

 Sau Có trang bị/With 

Gương chiếu 

hậu ngoài 
Chức năng điều chỉnh điện Có/With 

 Chức năng gập điện Có/With 

 Tích hợp đèn chào mừng Có/With 

 Tích hợp đèn báo rẽ Có/With 

 Màu Cùng màu thân xe/Colored 

 

Gạt mưa 

 

Trước 

Gián đoạn, điều chỉnh thời 

gian/Intermittent & Time 

adjustment 

 Sau Có (gián đoạn)/With (intermittent) 

Chức năng sấy 
kính sau 

 Có/With 

Ăng ten  Dạng vây cá/Shark fin 

Tay nắm cửa 
ngoài 

 Mạ crôm/Chrome plating 
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Bộ quây xe thể 

thao 
 Không có/Without 

Thanh cản 

(giảm va chạm) 
Trước Có/With 

 Sau Có/With 

Chắn bùn  Trước + Sau/Front + Rear 

Ống xả kép  Không có/Without 

Tay lái Loại tay lái 3 chấu/3-spoke 

 
 

Chất liệu 

Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, 

wood, silver ornamentation 

 

 

 

Nút bấm điều khiển tích hợp 

Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển 

thị đa thông tin, đàm thoại rảnh 

tay/Audio switch, MID, hands-free 

phone 

 
 

Điều chỉnh 

Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & 
telescopic 

 Lẫy chuyển số Có/With 

 Bộ nhớ vị trí Không có/Without 

Gương chiếu 
hậu trong 

 Chống chói tự động/EC 

Tay nắm cửa 

trong 
 Mạ crôm/Chrome plating 

Cụm đồng hồ Loại đồng hồ Optitron 

 Đèn báo Eco Có/With 

 
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên 

liệu 
Có/With 

 Chức năng báo vị trí cần số Có/With 

 Màn hình hiển thị đa thông tin 
Có (màn hình màu TFT 4.2")/With 

(color TFT 4.2") 

Chất liệu bọc 
ghế 

 Da/Leather 

Ghế trước Loại ghế Loại thể thao/Sport type 

 Điều chỉnh ghế lái Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power 

 Điều chỉnh ghế hành khách Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power 

 Bộ nhớ vị trí Không có/Without 

 Chức năng thông gió Không có/Without 

 Chức năng sưởi Không có/Without 

 

Ghế sau 
Hàng ghế thứ hai 

Gập lưng ghế 60:40 một chạm, 

chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, 

manual slide & reclining 
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 Hàng ghế thứ ba 

Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 

bên/Manual reclining, 50:50 tumble, 

space up 

 Tựa tay hàng ghế sau Có/With 

Hệ thống điều 

hòa 
 Tự động 2 vùng/Auto 2 zone 

Cửa gió sau  Có/With 

Hộp làm mát  Có/With 

Hệ thống âm 

thanh 
Đầu đĩa 

Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" 

touch screen navigation 

 Số loa 11 loa JBL 

 Cổng kết nối AUX Không có/Without 

 Cổng kết nối USB Có/With 

 Kết nối Bluetooth Có/With 

 
Kết nối điện thoại thông 

minh/Smartphone connectivity 
Có/With 

Chìa khóa 

thông minh & 

Khởi động 

bằng nút bấm 

 Có/With 

Khóa cửa điện  Có/With 

Chức năng 

khóa cửa từ xa 
 Có/With 

Cửa sổ điều 
chỉnh điện 

 

Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các 
cửa)/ With (Auto, jam protection for 

all windows) 
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