
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2134/BQLDA-ĐHDA 

V/v hỗ trợ, phối hợp thực hiện công tác 

khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án thành phần 1, thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu 

Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 

An Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Xây dựng;   

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công thương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân: Thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, 

huyện Châu Thành, huyện Thoại Sơn. 

- Tổng Công ty điện lực Miền Nam; 

- Truyền tải Điện miền Tây 3; 

- Công ty Điện lực An Giang; 

- Công ty cổ phần Điện Nước An Giang; 

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 2055 /QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, thuộc địa 

bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông 

nghiệp (Gọi tắt là Ban QLDA) đang triển khai tổ chức khảo sát và lập hồ sơ báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, phạm vi địa bàn tỉnh An 

Giang và thành phố Cần Thơ theo nội dung Quyết định số 2055 /QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 nêu trên. Trong quá trình thực hiện, các nhà thầu tư vấn được lựa chọn 

cần sự hỗ trợ của các Sở ngành, địa phương nơi dự án đi qua để điều tra, thu thập 

các số liệu liên quan phục vụ lập hồ sơ dự án.  

Do đó, để có cơ sở phối hợp, Ban QLDA thông tin đến các đơn vị danh sách 

các nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện dự án như sau: 
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1. Nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 

- Tên Nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 

Phía Nam - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp - Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng công trình 625. 

- Địa chỉ: 

+ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam: Số 92 – Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp: Số 40 và 42 – Nguyễn 

Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625: Số 24 – Trần Khắc Chân, 

Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

- Tên nhà thầu: Trung tâm Tư vấn Môi trường và Phát triển Nông thôn.  

- Địa chỉ: Số 2, ngách 23, Ngõ Thông Phong, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

3. Nhà thầu Tư vấn lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN. 

- Địa chỉ: Số 68, Ngõ 49, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Rất mong sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các nhà thầu tư vấn; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Cường 
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