
     UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:            /TB-SKHĐT              Trà Vinh, ngày      tháng 8  năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Công văn số 6660/UBND-KT ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc xây dựng đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi 

năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban 

đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự 

toán chi năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-STC ngày 28/7/2022 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt dự toán Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-STC ngày 09/8/2022 của Giám đôc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đề án phát triển 

kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực tham 

gia gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời 

thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn lập Đề án phát 

triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 

STT Nội dung công việc Khối lượng 

1 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 

tư vấn lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2030 

01 gói 



2 Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn lập Đề án phát 

triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 

01 gói 

Khi nhận được Thông báo này, các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia đề 

nghị gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư số 89 Lê Lợi, phường 1, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước ngày 18/8/2020 để tổ chức lựa chọn tư vấn 

theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn. 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị có kèm theo các nội dung sau: 

+ Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác Lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (02 năm gần nhất). 

+ Một số thông tin hác có liên quan. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- GĐ, các PGĐ Sở           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cổng thông tin SKHĐT; 

- Lưu: VT, THKTKG.         

 
 

 

 

 

                  Vương Hải Khoa  
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