
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH  VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 2366/SKHĐT-QLĐTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2022 
 

 

V/v hướng dẫn chuyển đổi tài 

khoản người dùng sang Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia mới 

 

   

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia mới. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố; Các chủ đầu tư, khẩn trương thực hiện chuyển đổi tài khoản từ Hệ 

thống cũ sang Hệ thống mới theo Phụ lục (kèm theo) và hướng dẫn sử dụng trên 

Hệ thống. 

 Trong quá trình thực hiện chuyển đổi tài khoản, nếu có phát sinh vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 

1900.6126 hoặc truy cập cổng thông tin của Hệ thống để theo dõi các bài viết, 

hướng dẫn về chuyển đổi tài khoản. 

 (Có Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (Để đưa lên Trang Wed Sở); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

 1.Sở Tài chính. 

 2.Sở Giao thông vận tải. 

 4.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 5.Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 6.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 7.Sở Y tế. 

 8.Sở Xây dựng. 

 9.Sở Lao động -Thương binh & Xã hội. 

 10.Sở Thông tin và Truyền thông. 

 11.Sở Tư pháp. 

 12.Sở Khoahọc và Công nghệ. 

 13.Sở Nội vụ. 

 14.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 15.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 16. Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòngtỉnh. 

17. Công an tỉnh. 

 18. Sở Công Thương. 

 19.UBND các huyện, thành phố (11). 
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