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                 Trà Vinh, ngày       tháng     năm 2022 

       

THÔNG BÁO 
Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: 

Điều tra, kiểm kê những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi 
trường, tăng phát thải khí nhà kính trong ngành công thương và xây dựng lộ 

trình kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
 

Căn cứ công văn số 2672/UBND-NN ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 3653/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1833/STC-HCSN ngày 08/7/2022 của Sở Tài chính về 
việc ý kiến bổ sung kinh phí năm 2022. 

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực 
tham gia lập đề cương chi tiết dự án“Điều tra, kiểm kê những công nghệ kém 

hiệu quả, không thân thiện với môi trường, tăng phát thải khí nhà kính trong 
ngành công thương và xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính”, cụ thể như sau: 

 

STT Nội dung công việc Khối lượng 

1 

Lập đề cương chi tiết dự án “Điều tra, kiểm kê 

những công nghệ kém hiệu quả, không thân 
thiện với môi trường, tăng phát thải khí nhà 

kính trong ngành công thương và xây dựng lộ 
trình kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính” 

01 Đề cương chi tiết dự án 

 
Yêu cầu các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia lập đề cương chi tiết dự án 

“Điều tra, kiểm kê những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi 
trường, tăng phát thải khí nhà kính trong ngành công thương và xây dựng lộ trình 

kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công 
Thương tỉnh Trà Vinh (theo địa chỉ: Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đến hết 17h ngày 21/7/2022, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia; 

- Bảng Báo giá chi tiết chi phí thực hiện. 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các thành phần sau và phải được 

công chứng hoặc chứng thực gồm: 



+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác lập đề cương dự án. 

+ Các Hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (03 năm gần nhất). 

+ Một số thông tin khác có liên quan. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông tin 
và tham gia, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Trung tâm tin học – Công báo 

tỉnh Trà Vinh hỗ trợ đăng tải thông báo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Giao Văn phòng Sở đăng tải thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương để tổ chức cá nhân quan tâm được biết. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Trung tâm TH-CB tỉnh Trà Vinh (ph/h); 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở (biết); 
- Lưu: VT, VPS, QLCN.                                           

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Vũ Hồng Dương 
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