
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /TB-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày         tháng 7 năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

THÔNG BÁO 

Về gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn 

–––––––––––––– 

Căn cứ Công văn số 2505/UBND-NN ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 tỉnh Trà Vinh (đính 

kèm).  

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 và dự toán kinh phí Dự án Kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh. 

Yêu cầu các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia thực hiện gửi 01 bộ hồ sơ 

năng lực về Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, 

Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) chậm nhất ngày 13/7/2020 (thứ 

Hai), hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia (bản chính); 

- Bảng ước tính kinh phí thực hiện (kinh phí tổng các mục chính để thực 

hiện Đề cương - dự toán, trong đó có kinh phí tư vấn lập Đề cương - dự toán);  

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các thành phần sau (đối với bản sao 

phải được công chứng hoặc chứng thực): 

+ Văn bản chứng minh có chức năng, có năng lực thực hiện nội dung công 

việc nêu trên. 

+ Các hợp đồng tư vấn tương tự đã ký kết liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất như: lập Đề cương - dự toán; lập Phương án, lập Dự án) 

+ Các 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 trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

 

Nơi nhận:                                            
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BLĐ Sở TNMT; 

- TT CNTT TNMT; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ.                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

  Trần Văn Hùng 
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