UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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

Số: 194 /TB-STNMT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ
nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”
Kính gửi: Các nhà thầu.
Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ quy
định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành
lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh
Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022 của Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ sự nghiệp và dự toán năm
2022.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh mời các nhà thầu tham gia
lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”. Phạm vi thực hiện của Phương án: Danh mục
sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo thứ tự ưu tiên cắm mốc cho
năm thứ nhất được phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2018.
Các nhà thầu có nhu cầu tham gia vui lòng gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
*. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 11/5/2022.
* Hồ sơ bao gồm:
1. Văn bản đề nghị tham gia lập Đề cương (bản chính).
2. Hồ sơ năng lực của đơn vị có đính kèm các thành phần sau:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị;
+ Giới thiệu về năng lực và các văn bản chứng nhận có liên quan đến dự án;
+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết và thực hiện trong thời gian qua.
3. Bảng Báo giá chi phí thực hiện lập Đề cương.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần làm rõ thông tin vui lòng liên hệ Phòng
Quản lý Tài nguyên và Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường qua số điện
thoại: (0294) 3840062.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- TTTH và Công báo VP UBND tỉnh (đưa tin
lên Trang TTĐT của tỉnh);
- TTCNTT Sở TNMT (đưa tin lên Trang
TTĐT của STNMT);
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLTNB.
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