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THÔNG BÁO 

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán 

dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”  
 

Thực hiện Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điều tra nguồn thải, đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện trình tự, 

thủ tục đấu thầu gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán dự án “Điều tra nguồn 

thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của các sông, hồ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang” theo Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày  

06/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Để có cơ sở triển khai thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán 

dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải 

của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo và mời đơn vị có chức năng theo quy định tham gia thực hiện gói thầu 

nêu trên. 

  Các đơn vị có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và 

dự toán dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”  đề nghị có văn bản 

phúc đáp 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 14/12/2022 để Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 

phối hợp thực hiện. 

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

 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo);  

- Website Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Lưu VT. 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

   

Trần Vũ Hưng 



 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T13:24:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Vũ Hưng<tvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T13:45:14+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T13:45:21+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T13:45:30+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




