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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá sách Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Kính gửi: Tổ chức/Doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh
Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh
Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về
triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Để chuẩn bị cho công tác lập dự toán xây dựng Kế hoạch triển khai Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các Tổ chức/Doanh nghiệp
có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh tham gia chào giá đối với sách Luật bảo
vệ môi trường năm 2020 với quy cách cụ thể như sau:
Nội dung

TT

01

Sách Luật bảo vệ môi
trường năm 2020

Số lượng

Quy cách

4.000 quyển

Khổ 13cm x 19cm, Bìa
C300 (in 04 màu, cán PE);
ruột for 80, nội dung in
trắng đen 02 mặt.

- Thời gian nhận báo giá: Đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/02/2022; Thông tin
nơi nhận báo giá như sau: Phòng Quản lý môi trường - 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 thoai: 02943.840.485.
Để tạo điều kiện 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 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 tải
thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Tin học – Công báo;
- BLĐ Sở;
- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tải);
- VPS;
- Lưu: VT, MT.
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