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  THÔNG BÁO  

Về việc chọn đơn vị tư vấn tham gia lập Dự án  
Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát 

 chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh 

(Lần 2) 

  

Thực hiện Thông báo số 116/TB-VP ngày 15/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh 

Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất hướng khắc phục các trạm quan trắc 
thuộc Gói thầu G1: Mua sắm, lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại các 

trạm quan trắc tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (15 trạm của Trà Vinh). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh chuẩn bị triển khai thực hiện 
dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước 

tự động tỉnh Trà Vinh; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị 
có đủ chức năng có quan tâm đến công việc tư vấn lập dự án nêu trên gửi hồ sơ 

đăng ký tham gia nộp 02 bộ hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 
Vinh (nộp bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp bằng file qua 

địa chỉ email).  

- Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/10/2022 (trong 

giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Quản lý môi trường thuộc 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 thoại: 02943.840485. 

+ Nộp hồ sơ qua email: ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn. 

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tư vấn, gồm: 

1. Văn bản đề nghị tham gia (bản chính); 

2. Dự toán chi phí chi tiết thực hiện lập dự án (bản chính); 

3. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau:  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của 

đơn vị hoặc các tài liệu tương đương chứng minh có chức năng trong hoạt động 
tư vấn nêu trên. 

- Các hợp đồng tương tự liên quan đến hoạt động tư vấn lập dự án, nhiệm 
vụ thuộc lĩnh vực mua sắm đầu tư các máy móc, thiết bị; ưu tiên các lĩnh vực 

mua sắm thiết bị trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự 

mailto:ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn


động; quan trắc môi trường tự động hoặc máy móc, thiết bị quan trắc môi trường 
đã ký kết trong 03 năm gần nhất. 

 + Hợp đồng lao động và các văn bằng chứng chỉ kèm theo của nhân sự 

tham gia. 

+ Các thông tin khác có liên quan (nếu có). 

Đối với trường hợp nộp hồ sơ bằng file hoặc trường hợp các thành phần 
trong hồ sơ năng lực chưa được công chứng/chứng thực (bản giấy); đơn vị được 

lựa chọn phải gửi hồ sơ gốc để đối chiếu tại thời điểm thương thảo hợp đồng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh không tiếp nhận các hồ  sơ nộp 

sau ngày 13/10/2022. Trường hợp có 02 đơn vị tham gia trở lên thì  việc xét chọn 
sẽ tổ chức lựa chọn theo hình thức cạnh tranh (trên cơ sở điều kiện ưu tiên nêu trên, 

số lượng Hợp đồng tương tự nhiều hơn sẽ được lựa chọn; trường hợp bằng số 
lượng hợp đồng tương tự sẽ xem xét thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp chỉ có 01 

đơn vị tham gia sẽ kiểm tra hồ sơ thực hiện hình thức chỉ định khi đủ điều kiện. 

Để đảm bảo tính công khai, rộng rãi cho các đơn vị có năng lực, kinh 
nghiệm trong và ngoài tỉnh biết thông tin và tham gia, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kính gửi đến Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh đăng tải thông báo này lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học - Công báo (đăng giúp); 
- BLĐ Sở; 
- VP Sở; 
- Trang TTĐT Sở TNMT (đăng tải);                                            
- Lưu: VT, MT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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