
       UBND TỈNH TÂY NINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ KẾ HOẠCH&ĐẦU TƯ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                      / SKHĐT - ĐTTĐGSĐT                     Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2018 

   V/v: thực hiện các nội dung chỉ 

đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại 

Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 

tháng 7. 

           

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Biên bản họp số 260/BB-

UBND ngày 26/7/2019. Trong đó có nội dung “ Về công tác đấu thầu qua mạng: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu đấu thầu qua 

mạng cho các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư triển khai thực hiện đấu thầu 

qua mạng trong thời gian tới đảm bảo theo đúng lộ trình quy định”. 

Về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3753/VP-KTTC 

ngày 28/6/2019 về việc tham mưu công tác triển khai đấu thầu qua mạng, trong đó 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh triển khai nội dung Văn bản số 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 của 

Văn phòng Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND 

tỉnh tại Văn bản số 1482/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 4/7/2019 và đã dự thảo văn 

bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các các sở, ban, ngành tỉnh được 

giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các Ban Quản lý dự án 

chuyên ngành, khu vực nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 

trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Đính kèm) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./. 

KT.GIÁM ĐỐC                      

Nơi nhận:                                                                                                      

- Như trên; 

- BGĐ Sở;                 

- Lưu: VT, ĐTTĐGSĐT.     
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