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THÔNG BÁO 

Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô 

hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 

năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh. 

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

có năng lực tham gia lập đề cương chi tiết dự án“Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán 

thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, cụ thể như sau: 

 

STT Nội dung công việc Khối lượng 

1 

Lập đề cương chi tiết dự án“Đánh giá hiện 

trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm 

môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và 

bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” 

01 Đề cương chi tiết dự án 

 

Yêu cầu các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia lập đề cương chi tiết dự án 

“Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô 

hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” gửi 01 bộ 

hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông qua Chi cục Bảo vệ 

môi trường (theo địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) trước ngày 16/11/2020, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia; 

- Bảng Báo giá chi tiết chi phí thực hiện. 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các thành phần sau và phải được 

công chứng hoặc chứng thực gồm: 

+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác lập đề cương dự án. 

+ Các Hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (03 năm gần nhất). 

+ 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 tải thông báo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

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: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- BLĐ Sở TNMT; 

- Trung tâm CNTT TNMT;                                             

- Lưu: VT, MT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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