
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /TB-STNMT                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Trà Vinh, ngày         tháng 10 năm 2021  
     

  THÔNG BÁO  

Về việc chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; 
 Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu  

Dự án Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và  
quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

  

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách Trung ương đợt 
2 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt Dự án Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở 
dữ liệu và quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh 
Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán dự án Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, 

chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện dự án Mở rộng, 

nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường 
thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Sở Tài nguyên và Môi trường thông 

báo mời các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện hành nghề tư vấn để thực hiện các gói 
tư vấn, như sau: 

(1) Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; 

(2) Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

Các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia thực hiện, nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (nộp bản giấy trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện hoặc nộp bằng file qua địa chỉ email).  

- Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2021. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Trà Vinh - Địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 02943.840485. 

+ Nộp hồ sơ qua email: ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn. 

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

1. Văn bản đề nghị tham gia tư vấn; 

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

mailto:ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn


Trong hồ sơ năng lực, cần phải có các thành phần yêu cầu như sau: 

- Văn bản chứng minh có chức năng về tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu (có công chứng hoặc chứng thực); 

- Các hợp đồng tương tự liên quan đến lĩnh vực mua sắm đầu tư các máy 
móc, thiết bị; ưu tiên các lĩnh vực mua sắm thiết bị quan trắc môi trường tự 

động, liên tục hoặc máy móc, thiết bị quan trắc môi trường đã ký kết trong 03 
năm gần nhất (có công chứng hoặc chứng thực); 

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

Đối với trường hợp nộp hồ sơ bằng file hoặc trường hợp các thành phần 
trong hồ sơ năng lực chưa được công chứng/chứng thực (bản giấy); đơn vị được 

lựa chọn phải gửi hồ sơ gốc để đối chiếu tại thời điểm thương thảo hợp đồng. 

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

sau ngày 25/10/2021. Trường hợp có 02 đơn vị tham gia trở lên cho 01 gói thầu thì 
việc xét chọn sẽ tổ chức lựa chọn theo hình thức cạnh tranh (trên cơ sở điều kiện ưu 

tiên nêu trên, số lượng Hợp đồng tương tự nhiều hơn sẽ được lựa chọn; trường hợp 
bằng số lượng hợp đồng tương tự sẽ xem xét thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp gói 

thầu tư vấn chỉ có 01 đơn vị tham gia sẽ kiểm tra hồ sơ thực hiện hình thức chỉ định 
khi đủ điều kiện. 

Để đảm bảo tính công khai, rộng rãi cho các đơn vị có năng lực, kinh 
nghiệm trong và ngoài tỉnh biết thông tin và tham gia, Sở Tài nguyên và Môi 
trường kính gửi đến Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND 

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

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học - Công báo (đăng giúp); 
- BLĐ Sở; 
- VP Sở, KTT Sở; 
- Trang TTĐT Sở TNMT (đăng tải);                                            
- Lưu: VT, MT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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