
BO GIAO THÔNG ViN TAI CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TV BAO DAM Dc Ip — Tr do — Hanh  phác 

AN TOANHANG HAl MIEN  NAM 

Sô:A565 /TCTBDATHHMN-KTKH Ba Rja- Vzng Tàu, ngày 6  tháng 7 na/n 2021 

V/v kêt qua dánh giá E-HSDXKT 
gOi thâu so 04 thuc Cong trmnh nao 
vet duy tu luong hang hâi Sài Gôn — 

Vung Tàu, Soài Rap (don Hip 
Ph.ràc) nãm 2021. 

KInh giri: 
- Cong ty Co phân ttr van xây dmg và môi trl.r&ng rnin Nam; 
- Cong ty TNT-H-I MTV K5 thu.t Tài nguyen và Môi trllèng. 

Can éir Quyt djnh sAO,l2  /QD-TCTBDATHHIMN ngày 16/7/202 1 cüaTng 
cong ty Bâo dam an toàn hang hãi mien Narn ye vic duytdanh sách nba thâu dat 
yêu câu c bithc dánh giá ho s dé xuât ye k9 thut gói thâu so 04 - L.p báo cáo 
dánh giá tác dng môi tnr&ng thuc Cong trInh nao  vet duy tu luông hang hái Sài 
GOn — Vüng Thu, Soài Rp (doan Hip Ph.râc) nãm 2021. 

Tong cong ty Bão dam an toàn hang hài mien Nam trân tr9ng thông báo kt 
qua dánh giá ho s dê xuât ye k thut và thôi gian m ho s dê xuât ye tài chInh 
gói thâu so 04 - Lp báo cáo dánh giá tác dng rnôi truông thuc Cong trInh nao 
vet duy tu luông hang hâi Sài Gôn — Vüng Tàu, Soài Rp (doan Hip Phuc) nãm 
2021 v&i ni dung nhr sau: 

1 .Tên nba thu có Ho sa di thâu de xuât ye k5' thut dáp üng yêu cu H s 
môi thâu cUa gói thâu so 04 thuc cong trInh nao  vet duy tu luOng hang hâi Sài 
Gôn — Vüng Tàu, Soài Rp (doan I-Iip Phuàc) näm 2021 là: 

- Cong ty Co phân ti.1 van xây dirng và môi tri.r&ng mien Nam: Dat  98,0 dim. 

+ Dja chi: So 21H3 Khu IT Thixang Mai,  phu&ng 7, TP. Vüng Tãu, tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu. 

+ Diên thoai: 0254. 6558899 

- Cong ty TNT-il-I Mt thành viên K5' thut Tài nguyen và MOi tru&ng: Dt 
89,5 diem. 

+ Dja chi: S 236 du0ng Vô Nguyen Hiên (du&ng Phong Djnh Cãng eli), 
phtr?mg Hung DUng, TP. Vinh, tinh Ngh An. 

+ Diên thoai: 038. 3250236 fax: 02383.592.198 

2. Th&i gian m ho s d xuât ye tài chInh gói thãu so 04 thuc Cong trInh 
nao vet duy tu luông hang hãi Sãi Gôn — Vung Tàu, Soài Rap  (don Hip Phuc) 
nãm 2021: Theo nhu quy djnh trên h thông rnng dâu thâu Quôc gia. 



KT. TONG GL&M DOC 
PHO TONG GIM oOc 

Tng cong ty Bão darn an toãn hang hãi mien Nam xin thông báo den các nhã 
thâu véci ni dung nêu trên dé duqc biêt và theo dôi thông tin trén h thông mng 
dãu thâu Quôc gia: muasamcong.mpi':gov.vn. 

Trân tr9ng thông bá71ik1c/ 

Noi nhn: 
- Nhu trén; 
- Cc Hang hài Vit Nam (báo cáo); 
- Tong Giám dâc (bao cáo); 
- To chuyén gia. To thám djnh; 
- Van phong Va cac phong ATHI-1, TCKT; 
- DAng tâi: tPublic, \Vebsite Tong cong ty: 
- Mang dãu thâu: muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Luii:VT-VP. KTKI-I. 
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