
 

 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:  72  /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v mời tham gia gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu 
 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Lập Kế hoạch phát 

triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc Kạn. 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Lập Kế hoạch phát 

triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc Kạn. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn 

có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm định 

hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ Lập Kế hoạch 

phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc Kạn.  

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và mời các đơn vị tư vấn có 

đủ năng lực, kinh nghiệm trong lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 

các gói thầu tương tự hoặc các gói thầu trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí 

hậu, khí tượng thủy văn có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu nêu trên. 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký thực hiện (Văn bản và hồ sơ năng lực): Trước 

ngày 06/6/2022. 

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 1 

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết liên hệ qua 

Phòng Môi trường theo số điện thoại 02093 811 884. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo ! 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường; 

- Văn phòng ĐKĐĐ (đăng tải); 

- Lưu: VT, HS, (Thêm). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Oai 
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