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Số:               /TB-STNMT Trà Vinh, ngày         tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý  
bản đồ địa chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh 

––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Công văn số 5072/UBND-NN ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh về việc lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải (đính kèm). Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Trà Vinh thông báo đến các Đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm tham gia 

lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú và 
thị xã Duyên Hải, gồm các nội dung sau: 

1. Khối lượng công việc như sau: 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng  

1 

Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh 

Quyển 15 

2 Xây dựng lưới địa chính  Điểm 51 

3 Khảo sát, đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính    

3.1 Tỷ lệ 1/500 ha 97,7 

3.2 Tỷ lệ 1/1000 ha 8.342,3 

3.3 Tỷ lệ 1/2000 ha 2.769,4 

3.4 Tỷ lệ 1/5000 ha 39.883,8 

Ghi chú: Khối lượng chỉ tạm tính, khối lượng chính thức sẽ được xác định 

sau khi khảo sát thực tế. 

2. Đơn vị tư vấn đăng ký tham gia thực hiện, nộp 01 bộ hồ sơ (giấy) về Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh theo địa chỉ (Số 478A đường Mậu Thân, 

Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Thời gian nộp : trước  17 
giờ ngày 09/02/2022.  

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tư vấn, gồm có: 

1. Văn bản đề nghị tham gia; 

2. Bảng ước tính kinh phí thực hiện (kinh phí tổng các mục chính để thực 
hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, trong đó có kinh phí tư vấn lập Thiết kế 

kỹ thuật - Dự toán); 

3. Hồ sơ năng lực của Đơn vị tư vấn (được đóng thành tập); 



2 

 
 

- Văn bản chứng minh có chức năng lập dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - Dự 
toán liên quan đến đo đạc bản đồ, chỉnh lý bản đồ địa chính (có công chứng hoặc 

chứng thực); 

- Các hợp đồng tương tự về lập dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán liên 
quan đến đo đạc bản đồ, chỉnh lý bản đồ địa chính trong 03 năm gần nhất (có công 

chứng hoặc chứng thực); 

- Các thông tin khác có liên quan (nếu có). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh không tiếp nhận các hồ sơ nộp 

sau thời gian nêu trên. Trường hợp có từ 02 Đơn vị tham gia trở lên thì việc xét 

chọn sẽ tổ chức theo hình thức cạnh tranh (trên cơ sở số lượng hợp đồng tương tự 

nhiều hơn sẽ được chọn, trường hợp bằng số lượng hợp đồng tương tự sẽ xem xét 

lựa chọn Đơn vị có tổng giá trị hợp đồng tương tự cao hơn); trường hợp chỉ có 01 

Đơn vị tham gia, sẽ kiểm tra hồ sơ và thực hiện hình thức chỉ định khi đủ điều kiện 

về chức năng và có ít nhất 01 hợp đồng tương tự nêu trên. 

Để đảm bảo tính công khai, rộng rãi nhằm lựa chọn Đơn vị đủ năng lực 

trong và ngoài tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Tin học - 

Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đăng thông báo này lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh để các Đơn vị biết thông tin và đăng ký tham gia. 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng thông 

báo này lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT tỉnh (TT TH công báo đăng giúp); 
- BLĐ Sở TNMT; 
- Trang TTĐT STNMT (TT CNTT đăng giúp); 
- VPS; 
- Lưu: VT, QLĐĐ. (Bảo) 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Trần Văn Hùng  
 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-21T07:45:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Hùng<tvhung@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-21T09:08:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-21T09:08:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-21T09:08:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




