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THÔNG BÁO 

Về gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu  

tư vấn về định giá đất cụ thể 

–––––––––––––– 

Căn cứ Công văn số 1949/UBND-NN ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc tham mưu, đề xuất thực hiện đấu giá Trung tâm văn hóa 

tỉnh (cũ) để thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ Phường 8, thành 

phố Trà Vinh (đính kèm); diện tích 5,25 ha.  

Căn cứ Công văn số 3107/UBND-NN ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án tại khu đất 74.605,7m2, tọa lạc tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long 

(đính kèm).  

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

vấn có năng lực nộp hồ sơ năng lực và dự toán kinh phí thực hiện xác định giá 

đất cụ thể đối với 02 khu đất nêu trên.  

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 17/8/2020 (thứ Hai), hồ sơ gồm:  

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

- Dự toán tính kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể (thực hiện theo 

Thông tư số 20/2015/TT-BNTMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật để lập dự toán ngân sách 

nhà nước phục vụ công tác định giá đất cụ thể); 

- Hồ sơ năng lực (theo Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Bổ sung khoản 3 vào Điều 20; đối 

với bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, thẻ thẩm định… phải được công chứng 

hoặc chứng thực) của đơn vị có kèm theo các thành phần sau: 

+ 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 công việc nêu trên; 

+ Các thông tin khác có liên quan. 

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./. 

 

Nơi nhận:                                            
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BLĐ Sở TNMT; 

- Lưu: VT, TTCNTT, CCQLĐĐ.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

   

Nguyễn Vạn Kha 
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