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THÔNG BÁO 

Về xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất  

–––––––––––––– 

Nhằm lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện xác định giá đất 

phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng để 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nay đến cuối năm 2020.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các đơn vị có 

chức năng, năng lực thực hiện xác định giá đất, đề nghị gửi hồ sơ xin tham gia, 

Hồ sơ gồm có: 

- Văn bản đề nghị tham gia xác định giá đất (bản chính); 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tham gia phải có các thông tin sau đây và được 

công chứng hoặc chứng thực theo quy định: 

+ Văn bản và tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động của tư vấn xác 

định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 20 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

+ Các hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể đã thực hiện trong thời gian 

05 năm qua. 

Yêu cầu các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia thực hiện gửi 02 bộ hồ sơ 

năng lực (01 bộ gốc, 01 bộ bản sao) về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 

Vinh (địa chỉ: Số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh) chậm nhất trước ngày 22/9/2020 (thứ Ba).  

 Sau khi nhận được hồ sơ của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường 

sẽ tổ chức xét chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện để chỉ định thực hiện xác định giá 

đất cụ thể theo quy định.    

Để tạo điều kiện cho các đơn vị 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 - Tài nguyên và Môi trường đăng Thông báo 

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

Trân trọng thông báo./. 
Nơi nhận:                                            
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BLĐ Sở TNMT; 

- TT CNTT TNMT; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Nguyễn vạn Kha 
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