
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LĨNH VỰC NƯỚC 
 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

Số: 75/DAN-KTh Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2021 

V/v Giải thích, làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu số 

8, Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận (lần 2). 

 

                                          

                                                   Kính gửi: 

 

Các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu gói thầu 

số 8, Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận. 

 

Ban quản lý Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận (Ban QLDA) nhận được 

Email đề nghị giải thích, làm rõ về tỷ giá của một nhà thầu mua hồ sơ mời thầu gói 

thầu số 8: Thi công toàn bộ phần xây lắp và thiết bị, Dự án hợp phần Hệ thống cấp 

nước sạch huyện Hàm Thuận Bắc thuộc Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận; sau 

khi rà soát, Ban QLDA có ý kiến như sau: 

Do Ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay không niêm yết tỷ giá chuyển 

khoản giữa đồng Việt Nam và đồng Euro nên Ban QLDA điều chỉnh quy định về 

tỷ giá tại Chương IV: Biểu mẫu dự thầu, ở mục B. Biểu mẫu dự thầu thuộc Hồ Sơ 

Đề Xuất Tài Chính, cụ thể: 

Nội dung quy định tại Chương IV: 

Biểu mẫu dự thầu (Trang 63) 
Nội dung điều chỉnh 

Chú ý: với mục đích chuyển đổi 

tiền tệ sang EUR từ đồng tiền khác và 

ngược lại, tỷ giá hối đoái áp dụng là tỷ 

giá chuyển khoản do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam cung cấp 

(www.sbv.gov.vn) tại thời điểm 42 ngày 

trước thời điểm đóng thầu. 

Chú ý: với mục đích chuyển đổi 

tiền tệ sang EUR từ đồng tiền khác và 

ngược lại, tỷ giá hối đoái áp dụng là tỷ 

giá chuyển khoản do Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

cung cấp (www.vietcombank.com.vn) 

tại thời điểm 42 ngày trước thời điểm 

đóng thầu. 

Ban QLDA thông báo đến các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Cơ quan hợp tác Phát triển Ý tại Hà Nội (b/c) 

-  Lưu: VT, KTh1, TH1; 
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