
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:               /TB-STNMT Trà Vinh, ngày         tháng  01 năm 2023 

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  

––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc, chỉnh lý 

bản đồ địa chính huyện Trà Cú, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế kỹ 

thuật - Dự toán Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo mời Đơn vị tư vấn có 

đủ điều kiện hành nghề tư vấn để thực hiện các gói thầu dịch vụ tư vấn:  

(1) Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.  

(2) 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 (địa chỉ: số 478A đường Mậu Thân, Khóm 3, 

Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Thời gian nộp: trước 17 giờ 00 

phút ngày 13/01/2023.  

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

1. Văn bản đề nghị tham gia tư vấn;  

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

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); 

- Về nhân sự phải đáp đứng yêu cầu sau: 

+ Số lượng: Ít nhất 03 người. 

+ Các thành viên đều có giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đấu thầu; trong 

đó có tối thiểu 01 thành viên có chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Giấy chứng nhận 



2 

 

 
 

đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề đấu thầu (phải được công 

chứng hoặc chứng thực); 

- Các hợp đồng tương tự đã ký kết 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 ngày 13/01/2023. Trường hợp có từ 02 đơn vị tham gia trở lên cho 01 gói thầu, 

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 gói 

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 trong và 

ngoài tỉnh biết thông tin và tham gia, 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. 

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
	2023-01-04T17:50:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Hùng<tvhung@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T08:27:03+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T08:27:18+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T08:27:23+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




