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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 19 tháng 8

năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường
khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1,
đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
1. Đơn vị mời thầu
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.
- Địa chỉ: số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 3, phường V, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3870015

Fax : 0293.3870015

2. Mục đích:
Xác định hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể để phục vụ cho công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây
dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.
3. Thông tin dự án:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu
Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.
- Địa điểm: huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Dự toán kinh phí: 69.366.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi chín triệu ba trăm
sáu mươi sáu nghìn đồng), mức phí đã bao gồm thuế GTGT 10%.
(Lưu ý: Dự toán kinh phí thuê tư vấn được lập theo định mức kinh tế - kỹ
thuật quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán
ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất)
- Nguồn kinh phí: trích từ nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện công việc và bàn giao sản phẩm: Thương thảo khi
ký hợp đồng.
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- Công việc chính gồm: Xác định hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể để
phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực
hiện dự án.
- Các thông tin về dự án
Thông tin chung
Tên dự án

Địa điểm
thực hiện

Loại đất

Diện tích

Số lượng
vị trí
(dự tính)

Đầu tư xây dựng cầu
số 1, đường số 5 và
đường số 1 thuộc Khu
Trung tâm Khu Nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Hậu Giang

Thị trấn Vĩnh
Viễn, huyện
Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang

ODT

7

CLN;
HNK/LUC/
NTS

13.63 ha
26

Các nội dung khác: thương thảo trong quá trình ký kết hợp đồng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kính mời Quý Công ty nếu có nhu cầu thực
hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực, thư chào giá về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
Hậu Giang theo địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 3, phường V, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Liên hệ với Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai,
gặp ông Lâm Thành Phục, số điện thoại: 0972.407.137, thời gian chậm nhất đến 16
giờ 00 phút ngày 25/8/2021.
Trên cơ sở hồ sơ năng lực của Quý Công ty, Trung tâm Phát triển quỹ đất
tỉnh sẽ tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở TN&MT (để biết);
- TTCN&TT (đăng thông báo);
- Lưu VT, Phòng KT&TTĐĐ (02b).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thanh

