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AN TOANHANG  HA! MIEN NAM 

S& h1' /TCTBDATHHMN-KTKH 

V/v kt qua dánh giá E-HSDXKT 
gói thâu so oi thuc Cong trInh nao 
vet duy tu Iuông hang hãi Vung Tàu 
- Thj Vâi (bao gôm luông hang hái 

Song Dinh) näm 2020. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hinh phüc 

Ba Rja-Vi2ng Tàu, ngày 03 tháng 4 nám 2020 

KInh gi'ri: Cong ty C ph.n tir v.n xây drng và môi tri.r&ng min Nam. 

Can cü Quyêt djnh s 2 /QD-TCTBDATHHMN ngày 03 tháng 4 näm 
2020 cüa Tong cong ty Bào dam an toàn hang hâi mien Nam ye vic duyt danh 
sách nhà thâu dat  yêu câu a brn9c dánh giá ho so ctê xuât ye k thut gói thâu so 01 
- Lp báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng thuc Cong trInh nao  vet duy tu luông 
hang hài Vüng Tàu - Thj Vâi (bao gôm luOng hang hâi Song Dinh) nam 2020, 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam trân trçng thông báo kt 
qua dánh giá ho so dê xuât ye k5 thu.t và thñ gian m& ho so dê xuât ye tâi chInh 
gói thâu so oi - Lp báo cáo dánh giá tác dng môi tnr&ng thuc Cong trInh nao 
vet duy tu luOng hang hái VO.ng Tàu - Th Vãi (bao gôm luông hang hãi Song 
Dinh) näm 2020 vri ni dung nh.r sau: 

1. Ten nhà thu có H so dir thu d xut v k5 thut dáp irng yêu c&u H so 
m&i thâu cüa gói thâu sO 01 thuc cong trInh nao  vet duy tu luông hang hài Vn 
Thu - Thj Vái (bao gOm luOng hang hài SOng Dinh) nam 2020 là: Cong ty Co 
phân tix van xây dirng và môi tnräng mien Nam. 

+ Dja chi: S 21H3 Khu TT Thuong Mi, phix&ng 7, TP. Vii.ng Tàu, tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu. 

+ Diên thoi: 0254. 6558899 
2. Th?Yi gian m& h so d xut v tài chInh gói th.us 01 thuc COng trInh 

nao vet duy tu luông hang hâi Vng Tàu - Thj Vài (bao gôm luông hang hãi Song 
Dinh) näm 2020: Theo nhu quy djnh trên h thông mng dâu thâu Quoc gia. 

Tng cong ty xin thông báo dn các nhà thu vói ni dung nêu trên d di.xçrc 
biêt và theo dOi thông tin trên h thông mng dâu thâu QuOc gia: 
muasamcong.mpi .gov.vn. 

Tran trQng thông 

Nol nJzn: 
- Nhix trôn; 
- Cic Hang hâi Vit Nam (báo cáo); 
- Tong Giám dc (báo cáo); 
- To chuyén gia, To thâm djnh; 
- Van phOng và các phOng ATHH, TCKT; 
- Dang tài: tPublic, Website Tong cOng ty; 
- Mng dâu thu: muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Ltru:VT-VP, KTKH. 
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