
 SỞ VHTTDL TỈNH HẬU GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TRUNG TÂM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH                                     
                      Số:      /TB-XTDL                             Hậu Giang, ngày       tháng      năm      

      

 

THÔNG BÁO 

        Về việc mời đơn vị tư vấn tham gia lập dự toán  

thực hiện mua tàu du lịch hoạt động trên kênh xáng Xà No  

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn 

cho nhà thầu; 

Căn cứ công văn số 1515/UBND-NCTH ngày 07 tháng 10 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hậu Giang về việc lập thủ tục mua tàu du lịch hoạt động trên kênh 

xáng Xà No. 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang thông báo đến các đơn vị 

có đủ điều kiện, quan tâm đến việc tham gia lập dự toán mua tàu du lịch hoạt 

động trên kênh xáng Xà No, gửi hồ sơ đăng ký tham gia nộp về Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang (Địa chỉ: Số 02; Đường Võ Văn Kiệt, 

Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang;) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

15/02/2023 để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. 

 Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện tư vấn, gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia (bản chính) 

- Dự toán chi phí lập dự toán (bản chính) 

- Bản sao có chứng thực các tài liệu: Hồ sơ năng lực, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, các hợp đồng tương tự liên quan đến các hoạt động tư vấn 

lập dự toán, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mua sắm tài sản đã ký kết; các văn bằng 

chứng chỉ nhân sự; các thông tin khác có liên quan (nếu có). 

 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang không tiếp nhận hồ sơ 

sau ngày 15/02/2023. Trường hợp có 02 đơn vị tham gia trở lên thì việc xét chọn 



theo hình thức cạnh tranh; Trường hợp chỉ có 01 đơn vị tham gia sẽ kiểm tra hồ 

sơ, thực hiện hình thức chỉ định khi đủ điều kiện. 

 Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu 

Giang, Báo Hậu Giang. 

 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang trân trọng thông báo ./.  

       

 Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
 - Sở VHTTDL; 

 - Lưu VT. 
 

 

 

                                                                                    Lê Minh Dũng 
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