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THÔNG BÁO 

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu thực hiện nhiệm vụ “Báo cáo 

hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề quản lý chất 
thải nhựa trên địa bàn tỉnh” 

  
 

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ lập “Báo cáo 

hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề quản lý chất thải 
nhựa trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 7/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đề cương và dự toán thực hiện nhiệm 
vụ lập “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề 
quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh”. 

Thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực 

hiện nhiệm vụ “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 
chuyên đề quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh”. Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo và mời các đơn vị có năng lực theo quy định tham gia thực 
hiện gói thầu nêu trên. 

  Các đơn vị có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu  lập “Báo cáo hiện trạng 

môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề quản lý chất thải nhựa trên 

địa bàn tỉnh”  đề nghị gửi văn bản đồng ý tham gia và hồ sơ năng lực về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, 

phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) trước 16 giờ 30 phút 

ngày 5/8/2022 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, lựa chọn theo 

quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

 Nơi nhận: 

- Đ/c Giám đốc Sở (B/cáo); 

- Đ/c Phó giám đốc Sở (phụ trách);  
- Website Sở TN&MT (đăng tin); 

- Lưu VT. 
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 Phạm Đình Tứ 
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