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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ 

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

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh 
Phú Yên “Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Thiết kế kỹ 

thuật – dự toán nhiệm vụ: Rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo 
đạc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận, lập hồ sơ địa chính đối với đất có nguồn gốc Ban quản lý rừng và  
viện nghiên cứu cao su trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 

Để có cơ sở lựa chọn Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 Gói thầu 

(Gói thầu 01: Rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc, lập hồ sơ 
ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, lập hồ 

sơ địa chính đối với đất có nguồn gốc Ban quản lý rừng và viện nghiên cứu cao 
su trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Gói thầu 02: Giám sát, kiểm tra nghiệm thu).  

Chi cục Quản lý đất đai mời các Đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn nêu trên gửi 
hồ sơ năng lực để thực hiện các thủ tục chỉ định thầu rút gọn lựa chọn Đơn vị tư 
vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Ưu tiên các Đơn vị tư vấn đã từng 

lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án tương tự nêu trên. 

Đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia thực hiện gửi hồ sơ năng lực đến Chi 
cục Quản lý đất đai tại 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên)) trước ngày 30/9/2022. 

Rất mong sự quan tâm của Quý đơn vị./. 
Nơi nhận: 
- Các Đơn vị tư vấn; 
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Liêm); 
- Văn phòng ĐKĐĐ (đăng website Sở); 
- Lãnh đạo CCQLĐĐ; 
- Lưu: VT, CCQLĐĐTTD. 
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Trịnh Trung Hoàng 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-09-21T10:46:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Trịnh Trung Hoàng<trinhtrunghoang@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-21T15:49:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi Cục quản lý đất đai<ccqlddai-sotnmt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-21T15:49:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi Cục quản lý đất đai<ccqlddai-sotnmt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-21T15:50:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi Cục quản lý đất đai<ccqlddai-sotnmt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




