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THƯ MỜI THAM GIA THI CÔNG VÀ GIÁM SÁT 

Công trình xây dựng kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất  
xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án Tăng cường năng lực 

phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 
Quang do Tổ chức CWS tài trợ; 

Căn cứ hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kè chống sạt lở bờ suối, 
bảo vệ đất sản xuất xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 6702/QĐ-BQLDACWS ngày 08/12/2022 của Ban 
Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất xã Tri 
Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa tiến hành tổ chức lựa chọn 
nhà thầu xây lắp công trình và nhà thầu giám sát công trình, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

- Tên công trình: Kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất xã Tri Phú, 
huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. 

- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, Cấp IV.  

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 

- Quy mô công trình: Kè rọ đá kết hợp vải địa kỹ thuật chống sạt lở bờ 

suối, với tổng chiều dài L= 203,0m. 

- Nguồn vốn: Do Tổ chức CWS Việt Nam tài trợ 

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng số 6. 

II. HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN 

1. Hình thức lựa chọn đơn vị thi công và giám sát và thực hiện hợp đồng 

- Chỉ định thầu đơn vị thi công, đơn vị giám sát. 

- Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh đơn giá trong quá trình thi công. 

2. Quy trình lựa chọn 

- Các đơn vị, Công ty quan tâm tham gia lựa chọn đơn vị thi công, giám 
sát công trình được tham khảo hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công từ Ban Quản lý 

dự án CWS huyện Chiêm Hóa. 

- Các đơn vị, Công ty quan tâm gửi hồ sơ dự thầu về Ban Quản lý dự án 

CWS huyện Chiêm Hóa. Hồ sơ dự thầu bao gồm: Đơn xin dự thầu, giấy phép 
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kinh doanh, chứng chỉ thi công, kinh nghiệm thi công, phương án thi công trình 
dự thầu. 

- Ban Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa và Tổ chức CWS Việt Nam 

xem hồ sơ dự thầu, chọn đơn vị thi công tham gia vào vòng phỏng vấn và lựa 
chọn nhà thầu thi công công trình. 

- Ban Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa và Tổ chức CWS Việt Nam 
phỏng vấn trực tiếp lựa chọn đơn vị thi công và đơn vị giám sát. 

3. Thời gian và tiến độ dự kiến 

- Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 
19/12/2022.  

- Ban Quản lý dự án CWS huyện Chiêm Hóa cung cấp hồ sơ thiết kế - bản 

vẽ thi công từ ngày 12/12/2022 đến 19/12/2022. 

- Thời gian xét hồ sơ dự thầu: Ngày 21/12/2022. 

- Thời gian phỏng vấn tuyển chọn đơn vị thi công và đơn vị giám sát: 

Ngày 23/12/2022 (chỉ phỏng vấn các đơn vị có hồ sơ và kinh nghiệm thực tế ph ù 
hợp). 

- Thời gian thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công và đơn vị giám sát: 
Ngày 23/12/2022. 

- Thời gian thi công và hoàn thành công trình: Từ tháng 12/2022 - T3/2023. 

4. Địa chỉ liên hệ nhận hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị thi công  

- Các đơn vị thi công và đơn vị giám sát quan tâm liên hệ với Ban Quản lý 
dự án CWS huyện Chiêm Hóa và Tổ chức CWS Việt Nam để gửi hồ sơ dự thầu 

và để nhận hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công trình tại địa chỉ:  

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

(Ông Hà Đình Đạt, SĐT: 0978.242.969).  

+ Văn phòng Tổ chức CWS huyện Chiêm Hóa (Ông Phạm Công Tuân; số 
điện thoại: 0985.281.494; email: ptuan@cwsglobal.org).   

Ban Quản lý Dự án CWS huyện Chiêm Hóa kính mời các đơn vị, công ty 
nộp hồ sơ dự thầu đúng thời gian và tham gia phỏng vấn lựa chọn đơn vị thi 

công và đơn vị giám sát công trình Kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất 
xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang./. 

 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng CWS Việt Nam; 
- UBND huyện Chiêm Hóa; 
- UNND xã Tri Phú; 
- Các đơn vị, công ty; 
- Lưu: BQLDACWS. 

 TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CWS 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Thị Minh Quang 
 

mailto:ptuan@cwsglobal.org
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