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THÔNG BÁO 

Về việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình 

Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc 

 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-STNMT-TSLV ngày 22/03/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế công trình Trụ sở làm 

việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức thi tuyển 

phương án thiết kế kiến trúc dự án Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan trực thuộc theo hình thức thi tuyển rộng rãi trong nước theo Nghị 

định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ, sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh năm 2021. 

* Quy mô công trình: 

- Khối nhà chính. 

- Nhà xe nhân viên, Nhà xe khách, Nhà để máy phát điện. 

- Cổng hàng rào + nhà bảo vệ, Cột cờ. 

- Bể nước ngầm 30m3. 

- Hạ tầng kỹ thuật: 

+ Sân đường nội bộ. 

+ Cấp nước, thoát nước, cấp điện + chiếu sáng, cây xanh + thảm cỏ. 

- Trạm biến áp. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy + chống sét. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang kính mời tất cả các đơn vị tư 

vấn đủ năng lực, kinh nghiệm đến tham dự thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc 

cho công trình nêu trên. 

Các đơn vị/Cá nhân có nguyện vọng tham dự thi tuyển xin liên hệ với Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Địa chỉ: 837 Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.853026, thư điện 

tử: sotnmt@angiang.gov.vn để được cung cấp mẫu đơn đăng ký dự thi và sẽ cung 
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cấp, phát một bộ hồ sơ mời thi tuyển hoàn chỉnh miễn phí tại địa chỉ nêu trên từ 

ngày 29/03/2021 đến hết ngày 29/04/2021 (trong giờ hành chính). 

Thời gian nộp Hồ sơ dự tuyển: Trước 17 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang theo địa chỉ nêu trên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xin thông báo và kính mời các 

đơn vị đến tham gia dự tuyển./. 

 

Nơi nhận: 
- Báo An Giang; 

- Báo Đấu thầu – Bộ KHĐT; 

- Hội đồng Thi tuyển 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT; 

- Lưu VT, KHTC. 
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