
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:       /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

        Tuyên Quang, ngày    tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc mời tham gia thẩm định giá gói thầu mua xe ô tô phục vụ công 

tác chung của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  

 

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

thủ tục mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở theo Quyết định số 752/QĐ-

UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để có cơ sở xác định giá gói thầu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo và mời đơn vị có chức năng theo quy định tham gia thẩm định giá 

như sau: 

TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 
Xe ô tô 07 chỗ ngồi, số tự động, 
máy xăng. Nhãn hiệu: Toyota 
Fortuner 2.7V 4x4 AT 

Chiếc 01 

  Các đơn vị thẩm định giá có nhu cầu tham gia thẩm định giá nhiệm vụ nêu 

trên đề nghị 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 ngày 11/7/2022 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 
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