
BØ GIAO THÔNG VN TA! 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOANHANG  HAl MIEN  NAM 

S: I /TCTBDATHHMN-KTKH 

V/v k& qua dánh giá E-HSDXKT gói 
thu s 01 thuc Cong trInh nao  vet 
duy tu 1ung hang hal cho tàu bin 
trQng tái lan Song Hâu näm 2022. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p — Ti.r do — Hanh phüc 

Ba Rfa- Vüng Tàu, ngay2d tháng 9 ndm 2022 

KInh gi:ri: Cong ty C ph.n Tu v.n Xây drng và môi tm&ng min Nam 

Can cir Quyt djnh sJOO /QD-TCTBDATHHMN ngày 2 1/9/2022 cüa Tong 

cong ty Báo dam an toàn hang hâi min Nam v vic duyt danh sách nhà thAu dt 

yêu cu a bi.iâc dánh giá h so d xut v k thut gói thu s 01 — Lp Báo cáo 
dánh giá tác dng môi tnr&ng, 1p dir an nhn chim i biên, giao khu vrc bin d 
d cht no vet thuc Cong trInh nao  vet duy tu 1ung hang hâi cho tàu bin trçng 

tãi lan Song Hu nãm 2022. 

Tong cong ty Bão dam an toàn hang hái min Nam trân trQng thông báo kEt 
qua dánh giá h so d xut v k9 thut và thai gian m& h so d xut v tài chInh 
gói thu s 01 — Lp Báo cáo dánh giá tác dng môi tnrang, 1p dr an nh.n chIm a 
biên, giao khu vrc bin d d chit nao  vet thuc Cong trInh no vet duy tu lung 
hang hãi cho tàu bin trQng tái lan Song Hu nãm 2022, v&i ni dung nhu sau: 

1. Ten nba thu có H so di th.0 d xut v k5 thut dáp 1rng yêu cu H so 
m&i thu cüa gói thu s 01 — Lp Báo cáo dánh giá tác dng môi tru?mg, 1p dir 
an nhn chIm & bin, giao khu vrc bin d d cht no vet thuc Cong trInh nao 
vet duy tu 1ung hang hãi cho tàu bin tr9ng tái lan Song Hu näm 2022 là: Cong 

ty C ph.n liz v.n Xây drng và môi trt.r&ng min Nam. 

- Dja chi: S 21H3 Khu IT Thuong Mai,  phi.r&ng 7, TP. Vüng Tàu, tinh Ba 

Rja — Vüng Tàu. 

- Diên thoai: 0254. 6558899 

2. Th&i gian m& h so d xut v tài chInh gói thâu s 01 — Lp Báo cáo dánh 
giá tác dng môi trix&ng, 1p dr an nhn chIm & bin, giao khu virc bin d d chit 
nao vet thuc Cong trInh no vet duy tu 1ung hang hãi cho tàu bin trong tái l&n 
Song Hu nAm 2022: Theo nhi.r quy djrth trén h thông mng du thu Quc gia. 

Tng cong ty xin thông báo dn nba th.0 vâi ni dung nOu trén d duqc bitt và 
theo dOi thông tin trên h thng mng Mu thu Qu& gia: muasamcong.mpi.gov.vn. 
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Trâ.n trQng thông báo./. 

N,iinhn: 
-Nhutrén; 
- Ci,ic Hang hâi VietNam  (d b/c); 
- Tong Giám dc (âé b/c); 
- To chuyên gia, T thám djnh; 
- Van phOng và các phông ATHH, TCKT; 
- Dàng tài: tPublic, Website Tong cOng ty; 
- Mang dâu thâu: muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Luu: VT-VP, KTKH. 
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