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THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư và thu hồi đất dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy),
tỉnh Hậu Giang đến huyệnChâu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Biên bản ngày 13/01/2022 của Tổ tham mưu lựa chọn nhà thầu tư
vấn đo đạc, Về việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đo đạc phục vụ
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất dự án: Khu tái định cư
phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là
thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn
nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị
xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyệnChâu Thành,
tỉnh Sóc Trăng với các nội dung như sau:
1. Nhà thầu được chọn:
- Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát.
- Địa chỉ: Lô B15-9, đường số 10, KDC 586, phường 7, TP. Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang.
- Giá trúng thầu: 31.181.000 đồng (Ba mươi mốt triệu một trăm tám
mươi mốt ngàn đồng).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện: thỏa thuận cụ thể trong Hợp đồng.
2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được chọn:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn
nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị
xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu
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Thành, tỉnh Sóc Trăng đến Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát và các đơn
vị có liên quan được biết.
Trong thời gian ba (03) ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải
trên cổng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang Công ty
TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát có trách nhiệm liên hệ với Trung tâm Phát triển
quỹ đất tỉnh Hậu Giang để tiến hành ký kết Hợp đồng theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở TN&MT (đ/b);
- TTCNTTTN&MT;
- Cty TNHH ĐĐ BĐ Tín Phát;
- Lưu: VT, phòng KT&TTĐĐ.
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