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năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất,
xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
thuộc Công an tỉnh Hậu Giang.
1. Đơn vị mời thầu
- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Long Mỹ.
- Địa chỉ: Khu hành chính, đường Trần Hưng Đạo, KV Bình Thạnh B,
phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2. Mục đích:
Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Trung
tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Mỹ có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ
năng lực, chức năng khảo sát, xác định giá đất theo các quy định pháp luật hiện
hành.
3. Thông tin dự án cần khảo sát, xác định giá đất cụ thể:
- Tên dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh
Hậu Giang.
- Địa điểm: Khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang.
- Dự toán kinh phí: 50.556.000 đồng (Năm mươi triệu năm trăm năm
mươi sáu ngàn đồng). Mức phí đã bao gồm thuế GTGT 10%.
(Lưu ý: Theo thông tư 20/2015/TT-BTNMT 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 theo quy định tại Thông tư 74/2015/TTBTC ngày 17/5/2015 của Bộ Tài chính.
- 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: 30 ngày làm
việc kể từ ngày ký hợp đồng.
- Công việc chính gồm: Khảo sát, xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi
thường khi nhà nước thu hồi đất dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
thuộc Công an tỉnh Hậu Giang.
- Các thông tin về khu vực khảo sát, xác định giá:
Thông tin chung
Tên dự án

STT

1

Địa điểm thực hiện

Cơ sở làm việc
Công an thị xã Khu vực 6, phường
Long Mỹ thuộc Thuận An, thị xã Long
Công an tỉnh Hậu Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Giang

Số
Diện tích
Loại đất
lượng
khoảng
vị trí
ODT,
CLN,

~1,1ha

12

HNK

Các nội dung khác: thương thảo trong quá trình ký hợp đồng.
Quý công ty nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực, hồ sơ
dự toán về Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Long Mỹ. Khu hành chính,
đường Trần Hưng Đạo, KV Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày
16/03/2022 (Liên hệ ông Phạm Nhựt Kha, số điện thoại: 0961.645.459).
Trên cơ sở hồ sơ năng lực của quý Công ty, Trung tâm phát triển quỹ đất
thị xã Long Mỹ sẽ tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định./.
Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.
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