
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 02  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tham gia tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm  

Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh (lần 2) 
––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

thời kỳ 2021 – 2025 tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Giám đốc Sở 

Tài chính về việc phê duyệt Dự toán Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 

2021 – 2025 tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-STC ngày 29/10/2020 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kế hoạch sử dụng đất 

05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh 

Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh thông báo (lần 2) đến các đơn vị tư 

vấn có năng lực tham gia: Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Dự án lập Kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh (kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện 

Gói thầu số 03: Thực hiện dự án lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-

2025 tỉnh Trà Vinh) thuộc Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 – 2025 tỉnh 

Trà Vinh.  

Yêu cầu các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia gửi 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) trước ngày 19/02/2021, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia; 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm các thành phần sau: 

+ Văn bản chứng minh có một trong các chức năng: Lập hoặc điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ lập hoặc điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

+ Các hợp đồng về lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh; kiểm tra, nghiệm thu lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh trong thời gian qua. 
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+ Một số thông tin khác có liên quan.  

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 Sở Thông tin và Truyền 

thông 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 Website của Sở Tài nguyên và Môi trường./.  

 
 Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BLĐ Sở TNMT; 

- Trung tâm CNTT TNMT; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ, Đạt. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vạn Kha 
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